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ACTA Nº. 10 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE 
DE MAIO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e sete dias do mês de Maio 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 do Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas, 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 e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues. --------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, da Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, em virtude de se encontrar a participar nas 
cerimónias fúnebres dos Senhores Dr.ª Lucília Alice Teixeira de Matos Rodrigues de Paiva e 
Prof. Marcelino Rodrigues de Paiva. --------------------------------------------------------------  

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada em 13 de Maio 
de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 525.587,91 � (quinhentos e vinte e cinco mil 
quinhentos e oitenta e sete euros e noventa e um cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
159.207,09 � (cento e cinquenta e nove mil duzentos e sete euros e nove cêntimos). -------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. ---------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento da 
Senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Santar Dr.ª Lucília Alice Teixeira de 
Matos Rodrigues de Paiva e do Senhor Membro da Assembleia Municipal de Nelas Prof. 
Marcelino Rodrigues de Paiva. -----------------------------------------------------------------------------   

 
ORDEM DO DIA  

 
1 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
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1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE JUNHO DE 2008 E REUNIÃO ORDINÁRIA 
PÚBLICA DE 24 DE JUNHO DE 2008 � ALTERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária desta Câmara Municipal coincidir com o 
Feriado Nacional do dia 10 de Junho de 2008, a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar a 
sua realização para o dia 11 de Junho de 2008, pelas 15 horas. ---------------------------------------- 
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária pública desta Câmara Municipal coincidir 
com o Feriado Municipal do dia 24 de Junho de 2008, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
alterar a sua realização para o dia 25 de Junho de 2008, pelas 15 horas. ----------------------------- 
 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � JORGE PAULO LOUREIRO PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 12 de Maio 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 Jorge 
Paulo Loureiro Pais, contribuinte n.º 184296390, residente na Rua Infante D. Henrique, n.º 72, 
3525-527 Aguieira, que acordou o seguinte: ---------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

16 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 670 m2. Na parcela a expropriar 
existem algumas pedras que definem o limite da propriedade. Com a 
abertura da estrada o proprietário quer a colocação dessas pedras a 
limitar a propriedade da estrada.  

 
 
 
 
 
4.490,00 � Terreno (vinha) 670  5,00 � 3.350,00 � 

Oliveiras 18 50,00 � 900,00 � 
Árvores de Fruto 12 20,00 � 240,00 � 
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---- 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 Jorge Paulo Loureiro Pais, pela quantia de quatro mil quatrocentos e noventa 
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. ---------------------------------------------------------------------- 
 

3 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
3.1.JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS � INTERESSE NA AQUISIÇÃO DE UM LOTE 
DE TERRENO DO LOTEAMENTO DO CABEÇO, SITO NO FOLHADAL 
---- Presente uma carta datada de 06 de Maio de 2008, de José Francisco Santos, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Eu, José Francisco dos Santos, contribuinte fiscal n.º 207270350, residente na Rua do 
Talegre, n.º 4, Folhadal, 3520-021 Nelas, tendo conhecimento que esta Autarquia é proprietária 
de dois lotes de terreno para construção urbana, sitos ao Cabeço, na localidade de Folhadal, 
venho informar V.ª Ex.ª, o meu interesse na aquisição de um dos lotes. -----------------------------
---- Sem outro assunto de momento, aguardo as prezadas notícias de V.ª Ex.ª e subscrevo-me 
com os meus cordiais cumprimentos.� --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o assunto, tendo deixado à 
consideração da Ex.m.ª Câmara a venda ou não do lote acima referido e que na sua opinião, 
caso se optasse pela venda, então que devia ser através de hasta pública, devendo ser 
estabelecidas as condições e o montante-base. -----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, para isso, este assunto devia 
ter uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, com a definição do preço e respectivas 
condições em hasta pública. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, estudar o assunto em próxima reunião, 
depois de formalizado com as informações acima indicadas. ------------------------------------------   
3.2.BRUNO JOSÉ DINIS RODRIGUES � INTERESSE NA AQUISIÇÃO DE UM LOTE 
DE TERRENO DO LOTEAMENTO DO CABEÇO, SITO NO FOLHADAL 
---- Presente uma carta datada de 06 de Maio de 2008, de Bruno José Dinis Rodrigues, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Eu, Bruno José Dinis Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 213118513, residente na Travessa 
do Colóquio, n.º 3, Folhadal, 3520-021 Nelas, tendo conhecimento que esta Autarquia é 
proprietária de dois lotes de terreno para construção urbana, sitos ao Cabeço, na localidade de 
Folhadal, venho informar V.ª Ex.ª, o meu interesse na aquisição de um dos lotes. -----------------
---- Sem outro assunto de momento, aguardo as prezadas notícias de V.ª Ex.ª e subscrevo-me 
com os meus cordiais cumprimentos.� --------------------------------------------------------------------  
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, estudar o assunto em próxima reunião, depois de 
formalizado com as informações dos Serviços Técnicos de Obras, com a definição do preço e 
respectivas condições para ser vendido em hasta pública. ---------------------------------------------- 

 
4 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
4.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA �AUTO 
HENRIQUE PINTO & FILHO, LD.ª� � CORRESPONDÊNCIA A ARTIGO 
MATRICIAL � APROVAÇÃO 
 ---- Presente uma informação datada de 15 de Maio de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à firma �Auto Henrique Pinto & Filho, 
Ldª.� � Requerente: Auto Henrique Pinto & Filho, Ld.ª ------------------------------------------------
---- Em reunião de 27 de Novembro de 2007, a Ex.ma Câmara deliberou ceder ao requerente 
uma parcela de terreno, localizada junto às instalações da firma �GazGaz�. -------------------------
---- Os serviços informam que o terreno cedido corresponde ao lote 27, registado na matriz 
predial rústica sob o n.º 7277, sito em Resteva do Trigo, na Freguesia de Senhorim, com a área 
de 3.700 m2, pelo que solicito a V.ª Ex.ª a confirmação da cedência deste artigo. ------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.�-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a correspondência do artigo matricial 
referido, ao terreno cedido à firma �Auto Henrique Pinto & Filho, Ldª.�, na Zona Industrial de 
Nelas, por deliberação do Executivo Camarário de 27 de Novembro de 2007, nos termos e de 
acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita.�.----------------------- 

5 � SUBSÍDIOS 
 

5.1.UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO � PEDIDO DE APOIO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 13 de Maio de 2008, da União Humanitária dos Doentes com 
Cancro � Associação Humanitária de Solidariedade Social e de Benificência, com sede em 
Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------
---- �União Humanitária dos Doentes com Cancro � Pedido de Apoio. ------------------------------
---- A União Humanitária dos Doentes com Cancro é uma Associação Humanitária, de 
Solidariedade Social e de Beneficência sem fins lucrativos que tem como objectivo apoiar os 
doentes com cancro e seus familiares e sensibilizar a opinião pública sobre esta doença. ---------
---- Em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa, no dia 7 de Abril de 2002 (Dia 
Mundial da Saúde), a União Humanitária dos Doentes com Cancro inaugurou o Núcleo de 
Apoio ao Doente Oncológico, um espaço de âmbito nacional, inteiramente gratuito, de extrema 
importância para todos os doentes oncológicos, familiares e população em geral, com as 
seguintes valências: Apoio Médico, Apoio Multidisciplinar a Crianças com Cancro, Apoio 
Psicológico, Biblioteca, Centro de Documentação e Informação, Grupos de Entre-ajuda, 
Serviço de Voluntariado e Terapia de Grupo. ------------------------------------------------------------
---- Ao concentrar num só espaço os mais urgentes apoios de âmbito oncológico, num local 
com porta aberta, onde toda a população pode ser atendida de imediato, de uma forma simples, 
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anónima e sem burocracias, o Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico, sito na Avenida de 
Ceuta Norte, Lote 11, Loja 2, foi já considerado pela comunicação social como sendo �pioneiro 
no nosso país, é um marco histórico na luta contra o cancro e no apoio ao doente oncológico�.--
---- A par de outras actividades, a União promove ainda diversas campanhas de sensibilização e 
de prevenção ao longo do ano e campanhas antibagismo nas escolas, presta Apoio Domiciliário, 
Apoio Hospitalar, Assistência Social e apoio específico a todas as mulheres relativamente ao 
cancro da mama, divulga o Código Europeu Contra o Cancro da Comissão Europeia e criou a 
Linha Contra o Cancro (presente nas listas telefónicas da PT, em Serviços de Aconselhamento e 
Apoio e nas Páginas Amarelas na Internet, em www.pai.pt - Telefones Úteis � Aconselhamento 
e Apoio), através da qual prestamos um apoio muito concreto a centenas de doentes, inclusivé 
acamados, de Norte a Sul do País. Recebemos em média dezasseis telefonemas por dia o que 
totaliza um apoio a cerca de trezentos e cinquenta e dois doentes por mês. --------------------------
---- Em nome da União e de todos os doentes com cancro que esta associação representa, com o 
objectivo de viabilizar e optimizar a prossecução de todas as nossas actividades, 
nomeadamente, o funcionamento do Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico e da Linha Contra 
o Cancro, correspondendo assim aos anseios e expectativas de todos os doentes oncológicos e 
seus familiares, face aos nossos escassos meios, (pois todos os apoios que prestamos são 
inteiramente gratuitos, pelo que a União sobrevive exclusivamente de donativos), vimos pela 
presente, humildemente, solicitar o indispensável apoio da Câmara Municipal de Nelas para 
este ano expresso na oferta de um donativo até 2.500,00 �, o que desde já muito agradecemos. - 
---- Na expectativa da vossa melhor atenção a este pedido, gratos pela vossa solidariedade, 
subscrevemo-nos com estima e elevada consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00 � 
(quinhentos euros) à União Humanitária dos Doentes com Cancro � Associação Humanitária de 
Solidariedade Social e de Beneficência. -----------------------------------------------------------------
5.2.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 12 de Maio de 2008, do Grupo Desportivo e Recreio de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Está quase a acabar a época desportiva de 2007/2008. Julgamos ter atingido as metas a que 
nos propusemos, reconhecendo embora que é sempre possível com trabalho e dedicação fazer 
melhor. Representámos com dignidade a nossa terra e o nosso Concelho por todo o distrito, 
contribuindo assim para a sua divulgação. ----------------------------------------------------------------
---- Para conseguir estes resultados foi decisiva a colaboração e a ajuda da Câmara a que V.ª 
Ex.ª preside e que nós por este meio vimos agradecer. Na realidade sem o subsídio anual 
concedido e o subsídio para ajuda da compra da carrinha, seria impossível manter a quantidade 
de atletas sobretudo jovens em actividade sobretudo nos treinos diários dos vários escalões. -----
---- Não esquecemos também a preciosa colaboração nos transportes das nossas equipas e 
outras ajudas que ao longo do ano nos foram sendo prestadas. ----------------------------------------
---- Esperamos continuar a receber da Câmara a mesma colaboração, estando nós também 
disponíveis para colaborar dentro das nossas possibilidades. ------------------------------------------
---- Mais uma vez os nossos muito sinceros agradecimentos. ------------------------------------------

http://www.pai.pt
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---- Enviamos os nossos respeitos cumprimentos.� ------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, congratulou-se pelo facto do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim ter alcançado os seus objectivos e enaltecer a forma clara e transparente como 
apresentou as contas da época desportiva 2006/2007. ---------------------------------------------------  
5.3.AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM � ATRIBUIÇÃO DE 
PRÉMIOS AOS ALUNOS � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 858, datado de 14 de Maio de 2008, do Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Atribuição de prémios aos alunos. ---------------------------------------------------------------------
---- Consignou esta Escola, no seu regulamento interno, a atribuição de prémios de �Excelência 
de Desempenho�, prémio atribuído não só aos alunos que se evidenciam na avaliação final 
como também a outros, que embora com avaliações mais modestas se destaquem pelo esforço e 
pelo seu trabalho ao longo do ano. -------------------------------------------------------------------------
---- O número de alunos distinguido com tal prémio ronda as duas dezenas. ------------------------
---- Dada a importância dos mesmos, vimos solicitar o apadrinhamento de tais prémios pela 
autarquia que V.ª Ex.ª representa, contribuindo com um valor monetário ou produtos escolares 
da vossa selecção.� -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, contribuir com a importância de 1.000 euros para os 
prémios aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, sugerindo ao 
referido Agrupamento de Escolas, que um dos prémios a atribuir, tenho o nome de �Prémio 
António Lobo Antunes�. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 � DIVERSOS 
 

6.1.SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � RELATÓRIO DE CONTAS DA 
ÉPOCA DESPORTIVA DE 2006/2007 � CONHECIMENTO 
---- Presente o Relatório de Contas da Época Desportiva de 2006/2007, do Sport Vale de 
Madeiros e Benfica, o qual apresentava um saldo, em 08 de Maio de 2007, de final de época 
desportiva, no valor de 688.99 � (seiscentos e oitenta e oito euros e noventa e nove cêntimos). --
---- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, congratulou-se pela forma clara e transparente como o Sport Vale de 
Madeiros e Benfica apresentou as contas da época desportiva 2006/2007. -------------------------- 
6.2.CHEFE DE GABINETE DO EX.M.º SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO � ACUSA 
RECEPÇÃO DA MOÇÃO REFERENTE À INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NO 
TROÇO DO IC -12 � CANAS DE SENHORIM � MANGUALDE � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 4003, datado de 02 de Maio de 2008, do Chefe de Gabinete do Ex.m.º 
Senhor Primeiro-Ministro, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Encarrega-me o Senhor Primeiro-Ministro de acusar a recepção da carta de V.ª Ex.ª , de 14 
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de Abril, e de informar que foi prestada a devida atenção à Moção da Câmara Municipal sobre 
�introdução de portagens no IC 12�. -----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO POPULAR CDS-PP, DA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA - ACUSA RECEPÇÃO DA MOÇÃO REFERENTE À INTRODUÇÃO 
DE PORTAGENS NO TROÇO DO IC -12 � CANAS DE SENHORIM � MANGUALDE 
� CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º GP/00711/2008/Círculo, datado de 14 de Abril de 2008, do Chefe de 
Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Popular CDS-PP, da Assembleia da República, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Venho, pela presente, acusar a recepção do ofício, datado de 14 do corrente mês de Abril, 
que mereceu a nossa melhor atenção. ----------------------------------------------------------------------
---- Para os devidos efeitos, cumpre-me informar V.ª Ex.ª que o mesmo foi apresentado ao 
nosso Deputado eleito pelo círculo eleitoral de Viseu, a quem o assunto diz respeito mais 
directamente.�. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.4.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO POPULAR CDS-PP, DA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA � ENVIO DE REQUERIMENTO, ENVIADO AO MINISTÉRIO DAS 
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES, REFERENTE À 
INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NO TROÇO DO IC -12 � CANAS DE SENHORIM � 
MANGUALDE � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 9 de Maio de 208, do Grupo Parlamentar do Partido Popular 
CDS-PP, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ex.m.ºs Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Carregal do Sal, Mangualde e 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Encarrega-me o Senhor Deputado Hélder Amaral de enviar a V.ªs Ex.ªs. o Requerimento 
entregue por ele hoje na Mesa da Assembleia da República, questionando o Ministério das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, sobre a cobrança de portagens no IC 12. Logo 
que obtenhamos resposta por parte do Governo, dar-lhe-emos conta.� -------------------------------
---- �A Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República -------------------------------------
---- Pergunta ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ----------------------
---- Cobrança de portagens no IC 12. ----------------------------------------------------------------------
---- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- I � A rede de estradas de Portugal é constituída por vários tipos de vias e com perfis 
bastante distintos, sendo que dentro do mesmo perfil, existem estradas com portagens pagas 
pelo utilizador e outras sem custos para o utilizador; ----------------------------------------------------
---- II � Há uma clara injustiça em muitas das portagens que agora se irão implementar em 
várias Scuts, pois os critérios utilizados são eivados de injustiças para as populações; ------------
---- III � Está projectado o IC 12 que é considerada uma via estruturante para as populações do 
sul do distrito de Viseu, sendo este um investimento que vai permitir o desenvolvimento desta 
região do interior, fazendo assim a ligação com o litoral do país; -------------------------------------
---- IV � Foi assumido pelo Governo que o IC 12 não teria portagens pagas pelo utilizador, 
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como medida de discriminação positiva para uma região com dificuldades económicas 
evidentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- V � A publicação em Diário da República da intenção de portajar o troço entre Canas de 
Senhorim, Nelas e Mangualde, vem assim desmentir a promessa do Governo; ---------------------
---- Não se encontram sinais de mudança de condições desta área do distrito, que justifiquem 
esta mudança de decisão; ------------------------------------------------------------------------------------
---- Tendo presente que: -------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Nos termos do disposto no art.º 156.º, alínea d), da Constituição, é direito dos Deputados 
�requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos, 
informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do mandato�; ----------
--- b) Nos termos do art.º 155.º, n.º 3, da Constituição e do art.º 12.º, n.º 3, do Estatuto dos 
Deputados, �todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os 
Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas�; ----------------------------------------
---- O Deputado do CDS/Partido Popular, abaixo assinado vem por este meio requerer, por 
intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, que o Ministério 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, responda ao que segue: --------------------------
---- Quais as razões para que sejam cobradas portagens no futuro IC 12, quando esta se encontra 
implementada na mesma área geográfica que é atravessada pela A25, bem como a futura 
duplicação do actual IP3.� -----------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.5.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA, DA ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA - ACUSA RECEPÇÃO DA MOÇÃO REFERENTE À INTRODUÇÃO DE 
PORTAGENS NO TROÇO DO IC - 12 � CANAS DE SENHORIM � MANGUALDE � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 8585, datado de 23 de Abril de 2008, do Chefe de Gabinete do Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -----
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Moção de repúdio à introdução de portagens no IC 12 ---------------------------------------------
---- Encarrega-me o Presidente deste Grupo Parlamentar, Dr. Alberto Martins, de acusar a 
recepção do documento referido em epígrafe. ------------------------------------------------------------
---- Mais informo que do mesmo demos conhecimento ao Vice-Presidente do Grupo 
Parlamentar que tutela a área e ao Coordenador dos Deputados do PS, na Comissão Parlamentar 
de Obras Públicas, Transportes e Comunicações.�. ------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.6.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ACUSA RECEPÇÃO DA MOÇÃO REFERENTE À 
INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NO TROÇO DO IC -12 � CANAS DE SENHORIM � 
MANGUALDE � CONHECIMENTO 
---- Presente o e-mail n.º 24683-2137AC/08, datado de 17 de Abril de 2008, da Secretária do 
Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Encarrega-me o Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado Bernardino Soares, de 
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acusar a recepção e agradecer cópia da Moção de Repúdio, aprovada por esse Órgão 
Autárquico, relativa à introdução de portagens no IC 12, que mereceu a melhor atenção.�. -------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.7.EP � ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. - ACUSA RECEPÇÃO DA MOÇÃO 
REFERENTE À INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NO TROÇO DO IC -12 � CANAS 
DE SENHORIM � MANGUALDE � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º GRA/117/2008-1025, datado de 22 de Abril de 2008, do Conselho de 
Administração da EP � Estradas de Portugal, S.A., com sede em Almada, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Envio de Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Em resposta ao solicitado no V/ofício n.º 1813, de 14/04/2008, o qual mereceu desde logo a 
n/melhor atenção, cumpre-me informar, como é do conhecimento dessa Autarquia, que o troço 
do IC 12 entre Canas de Senhorim e Mangualde encontra-se integrado na subconcessão Auto-
Estradas do Centro, em regime de cobrança de portagens aos utentes. Esta decisão foi tomada 
seguindo as directrizes estabelecidas pelo Governo nesta matéria, extravasando desta forma as 
competências desta empresa.� ------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.8.ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS � CÓPIA DE OFÍCIO DO CHEFE DE 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO, DAS OBRAS PÚBLICAS E 
DAS COMUNICAÇÕES, REFERENTE À INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NO 
TROÇO DO IC -12 � CANAS DE SENHORIM � MANGUALDE � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 12/08, datado de 15 de Maio de 2008, da Assembleia Municipal de 
Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para conhecimento de Vª. Exª. e devidos efeitos, junto envio fotocópia do ofício n.º 1725, 
datado de 09 de Maio de 2008, enviado a esta Assembleia Municipal pelo Ex.m.º Senhor Chefe 
de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, 
referente à introdução de portagens no troço do IC 12 � Canas de Senhorim � Mangualde.� -----
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas -----------------------------------
---- Moção -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Encarrega-me Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 
Comunicações de agradecer a V.ª Ex.ª o envio da Moção de 18.04.2008 e informar que ao seu 
teor foi prestada a melhor atenção. -------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao quinto considerando, informa-se que o Senhor Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações afirmou publicamente que o IC 12 entre Canas e 
Mangualde será portajado.� ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.9.CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO, DAS OBRAS 
PÚBLICAS E DAS COMUNICAÇÕES � MOÇÃO REFERENTE À INTRODUÇÃO DE 
PORTAGENS NO TROÇO DO IC -12 � CANAS DE SENHORIM � MANGUALDE � 
CONHECIMENTO  
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---- Presente o ofício n.º 1726, datado de 09 de Maio de 2008, da Senhora Chefe de Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Envio de Moção ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Encarrega-me Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 
Comunicações de agradecer a V.ª Ex.ª o envio da Moção de 18.04.2008 e informar que ao seu 
teor foi prestada a melhor atenção. -------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao quinto considerando, informa-se que o Senhor Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações afirmou publicamente que o IC 12 entre Canas e 
Mangualde será portajado.� ---------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.10.PEDIDO DE AVERBAMENTO DO ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO 
DE SEPULTURA PERPÉTUA. REQUERENTE: ANTÓNIO VENTURA ALEXANDRE 
� APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 22 de Abril de 2008, de António Ventura Alexandre, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas. -------------------------------------------
---- António Ventura Alexandre, portador do Bilhete de Identidade n.º 1227447, contribuinte 
fiscal n.º 115499075, casado com Maria Luísa da Costa Alexandre, portadora do Bilhete de 
Identidade n.º 1507760, contribuinte fiscal n.º 117583839, ambos reformados, residentes no 
Largo Cavalaria 7, n.º 8, em Nelas, freguesia e concelho de Nelas, solicita o averbamento do 
Alvará de Concessão de Terreno para Sepultura Perpétua n.º 1/84, registado no Livro n.º 4, a 
fls. 76, emitido em 16/02/1984, relativo à sepultura n.º 43, sita no talhão L, para o nome de 
Fernando José de Almeida, casado, funcionário público, portador do Bilhete de Identidade n.º 
69881 e contribuinte fiscal n.º 125400721, residente no Bairro Augusto Rosado, em Nelas, 
freguesia e concelho de Nelas.� ----------------------------------------------------------------------------
---- No requerimento atrás descrito encontra-se exarada uma informação, datada de 19 de Maio 
de 2008, do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, que a seguir se transcreve: 
---- �Embora no Regulamento do Cemitério Municipal não esteja prevista a transferência de 
posse de novo proprietário, das sepulturas perpétuas do cemitério, no entanto a tabela de taxas 
em vigor nesta Câmara Municipal prevê, nas Observações do Art.º 31.º, o seguinte: --------------
---- �2.ª � Os direitos dos concessionários de terrenos ou de jazigos não poderão ser 
transmitidos por acto entre vivos sem autorização municipal e sem o pagamento de 50% das 
taxas de concessão de terrenos que estiverem em vigor relativas à área do jazigo�. ----------------
---- Nestas condições e porque tem sido esta a prática de há vários anos, julgo que poderá ser 
aprovada a transferência solicitada no requerimento retro, nas condições previstas na 
observação do Art.º 31.º, acima descrita, no entanto, V.ªs Ex.ªs superiormente decidirão.� -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento do Alvará de Concessão de 
Terreno para Sepultura Perpétua n.º 1/84, emitido em 16 de Fevereiro de 1984, relativo à 
sepultura n.º 43, sita no talhão L, do Cemitério Municipal de Nelas, em nome de António 
Ventura Alexandre, para o nome de Fernando José de Almeida, residente no Bairro Augusto 
Rosado, na vila, freguesia e concelho de Nelas, devendo o novo proprietário liquidar o valor 
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correspondente a 50% da importância prevista na Tabela de Taxas, para a concessão de 
sepulturas perpétuas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.11.PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM NO 
ÂMBITO DA VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL � APROVAÇÃO 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foi presente à reunião um protocolo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------
---- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL ------------------------------------------------------------------- 
---- Preâmbulo ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território continental, 
tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e competitividade da 
Floresta portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à Floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Defesa da Floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma política 
preventiva eficaz. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar 
em caso de necessidade de primeira intervenção. -------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente a 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios Florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar os 
meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como GNR, Corporações 
de Bombeiros e o Município de Nelas. -------------------------------------------------------------------
---- Como a GNR é a entidade responsável por toda a vigilância no Concelho importa ter e dar 
conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam consertar estratégias e desenvolver 
planos de vigilância conjuntos, sem a existência de duplicação de tarefas. --------------------------
---- Cláusula Primeira � Objectivo e Âmbito ------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da Floresta contra incêndios. -----
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver ----------------------------------------------------
---- 1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim doravante 
(AHBVCS) terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma viatura 
com reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de Vigilância 
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Móvel Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 (cinco) horas 
cada entre as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H (catorze) e as 
19:00H (dezanove) (Turno 2) no período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro. ----
---- 2. Será preparado pelo Comando da AHBVCS um Plano de Rotas de vigilância a efectuar 
na sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de Nelas e 
na avaliação de Risco de Incêndio face às condições meteorológicas. -------------------------------
---- 3. As EVMM têm como principais responsabilidades a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos de 
equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos. ----------------------------
---- - a) Ao ser detectado qualquer foco de Incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVCS onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) constituída por 7 (sete) elementos com um 
grau de prontidão de saída na ordem dos 2 (dois) minutos e o Serviço Municipal de Protecção 
Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas. ----
---- - c) O funcionamento das equipas ECIN e ELAC está inserido no dispositivo Nacional de  
Combate a Incêndios Florestais pelo que as normas de Actuação estão de acordo com o Plano 
Distrital de Combate a Incêndios Florestais.--------------------------------------------------------------
---- 5. A AHBVCS tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas e da GNR, 
Posto de Canas de Senhorim, em cada sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório 
semanal das acções desenvolvidas nesse período. -------------------------------------------------------
---- Cláusula Terceira � Município de Nelas--------------------------------------------------------------
---- 1. O Município de Nelas para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado atribui à AHBVCS o valor de 7.500 � (sete mil e quinhentos euros). ---------
---- 2. O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito. -------------------
---- 3. O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas. --------
---- 4. O Município de Nelas elaborará e distribuirá em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho material de divulgação dos quais constem informação de 
Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo. ---------------------------------------------------------------------------
---- 5. O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se encontram 
devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos Florestais, 
Bocas-de-incêndio).�.----------------------------------------------------------------------------------------
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---- Este Protocolo vai ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo Senhor 
Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim e pelo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. ------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito. --------------------- 
6.12.PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL � APROVAÇÃO 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foi presente à reunião um protocolo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA 
FLORESTAL MÓVEL -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Preâmbulo ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território continental, 
tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e competitividade da 
Floresta portuguesa. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à Floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Defesa da Floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma política 
preventiva eficaz. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar 
em caso de necessidade de primeira intervenção. -------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente a 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios Florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar os 
meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como GNR, Corporações 
de Bombeiros e o Município de Nelas. -------------------------------------------------------------------
---- Como a GNR é a entidade responsável por toda a vigilância no Concelho importa ter e dar 
conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam consertar estratégias e desenvolver 
planos de vigilância conjuntos, sem a existência de duplicação de tarefas. --------------------------
---- Cláusula Primeira � Objectivo e Âmbito ------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da Floresta contra incêndios. -----
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver ----------------------------------------------------
---- 1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas doravante (AHBVN) 
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terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma viatura com 
reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de Vigilância Móvel 
Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 (cinco) horas cada entre 
as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H (catorze) e as 19:00H 
(dezanove) (Turno 2) no período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro. --------------
---- 2. Será preparado pelo Comando da AHBVN um Plano de Rotas de vigilância a efectuar na 
sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de Nelas e na 
avaliação de Risco de Incêndio face às condições meteorológicas. ----------------------------------- 
---- 3. As EVMM têm como principais responsabilidades a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos de 
equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos. ----------------------------
---- - a) Ao ser detectado qualquer foco de Incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVN onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) constituída por 7 (sete) elementos com um 
grau de prontidão de saída na ordem dos 2 (dois) minutos e o Serviço Municipal de Protecção 
Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas. ----
---- - c) O funcionamento das equipas ECIN e ELAC está inserido no dispositivo Nacional de  
Combate a Incêndios Florestais pelo que as normas de Actuação estão de acordo com o Plano 
Distrital de Combate a Incêndios Florestais.--------------------------------------------------------------
---- 5. A AHBVN tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas e da GNR, 
Posto de Nelas, em cada sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório semanal das 
acções desenvolvidas nesse período. ----------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Terceira � Município de Nelas--------------------------------------------------------------
---- 1. O Município de Nelas para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado atribui à AHBVN o valor de 7.500 � (sete mil e quinhentos euros). -----------
-- 2. O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento destas 
equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito. ----------------------------
---- 3. O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas. --------
---- 4. O Município de Nelas elaborará e distribuirá em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho material de divulgação dos quais constem informação de 
Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo. ---------------------------------------------------------------------------
---- 5. O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se encontram 
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devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos Florestais, 
Bocas-de-incêndio).�. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Este Protocolo vai ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo Senhor 
Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas e pelo 
Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas. ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito. --------------------- 
6.13.ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. � CRIAÇÃO DE 
AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE � PEDIDO DE PARECER 
---- Presente o ofício n.º 10935, datado de 20 de Maio de 2008, da Administração Regional de 
Saúde do Centro, I.P., com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- O reconhecimento de que os cuidados de saúde primários devem constituir o pilar central 
do sistema de saúde implica a valorização dos centros de saúde enquanto porta de acesso dos 
cidadãos à prestação de cuidados. --------------------------------------------------------------------------
---- O Decreto-Lei n.º 28/2003, de 22 de Fevereiro, insere-se nesta lógica, prevendo a 
reorganização dos cuidados de saúde primários através da criação de Agrupamentos de Centros 
de Saúde (ACES), com autonomia para organizar a prestação de cuidados de saúde. --------------
---- Os ACES são compostos por diversas unidades funcionais, entre as quais se incluem os 
vários Centros de Saúde que, integrados na respectiva área de influência, se mantêm em pleno 
funcionamento, assegurando-se a adequada proximidade, característica essencial deste nível de 
cuidados de saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O novo modelo legal envolve uma acrescida participação dos municípios. Desde logo, o 
artigo 4.º do referido Decreto-Lei n.º 28/2008 prevê que a delimitação geográfica da área de 
influência de cada Agrupamento seja precedida da auscultação dos municípios abrangidos. -----
---- Neste contexto a ARS Centro, I.P. vem formalmente auscultar a Câmara Municipal a que 
V.ª Ex.ª preside sobre a proposta de integração do município no ACE Dão Lafões III com a 
delimitação geográfica que se evidencia no quadro anexo. Consideramos que esta proposta é a 
que melhor corresponde aos critérios enunciados no diploma legal em causa e que permite a 
mais adequada organização dos cuidados. ----------------------------------------------------------------
---- Agradecemos que essa opinião nos seja transmitida até final do corrente mês de Maio. ------
---- A ARS Centro, I.P disponibiliza-se desde já para fornecer qualquer informação adicional 
que possa ser julgada útil, de modo a que esta reforma, da qual esperamos que resultem claras 
melhorias para o nosso sistema de saúde, possa ser desenvolvida com o adequado envolvimento 
de todos.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, tendo 
realçado que não vai ser encerrado nenhum Centro de Saúde e que o Município de Nelas vai ser 
integrado no Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III. -------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, leu a declaração que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Relativamente ao assunto acima indicado os vereadores do PS embora desconhecendo 
todos os contornos da proposta por falta de informação disponível, entendem que a 
centralização da gestão dos Centros de Saúde por áreas de intervenção geográfica pode ser uma 
mais-valia, tendo em conta que daí pode advir um ganho quer em termos materiais, quer em 
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termos humanos, gerindo-se estes meios de forma a maximizar a qualidade e rapidez dos 
serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Devem, no entanto, ser salvaguardados os utentes do Centro de Saúde de Nelas para que 
possíveis alterações nos serviços ou no pessoal (Médicos e Enfermeiros) não faça diminuir o 
tempo ou a qualidade do atendimento prestado.� --------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à integração do Município 
de Nelas no Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III. -------------------------------------- 
6.14.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � PLANO 
NACIONAL DE ABERTURA DE NOVAS FARMÁCIAS � FARMA 2008 � 
CONHECIMENTO 
---- Presente a circular n.º 67/2008-PB, datada de 16 de Maio de 2008, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Plano Nacional de Abertura de Novas farmácias (FARMA 2008). -------------------------------
---- O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto e a Portaria n.º 1430/2007, de 2 de 
Novembro, introduziram novos critérios de instalação de novas farmácias e no regime de 
transferência das já existentes. ------------------------------------------------------------------------------
---- Estabeleceu-se, em suma: -------------------------------------------------------------------------------
---- a) Que podem ser transformados em farmácias os Postos farmacêuticos permanentes que 
reúnam as respectivas condições de funcionamento; ----------------------------------------------------
---- b) Um regime excepcional de transferência de farmácias entre municípios (farmácias 
instaladas nos municípios que tenham uma capitação superior a 3500 habitantes por farmácia 
aberta, salvo quando a farmácia é instalada a mais de 2 km da farmácia mais próxima, para 
municípios limítrofes em que a capitação seja inferior). ------------------------------------------------
---- A instalação de novas farmácias. ----------------------------------------------------------------------
---- Nos termos da legislação publicada, foram também alteradas as regras relativas à abertura 
de novas farmácias. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao primeiro aspecto, o INFARMED � Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, está a desenvolver um trabalho com os proprietários de farmácias com 
postos farmacêuticos, no sentido destes serem transformados em farmácias, desde que reúnam 
as condições legais necessárias para o efeito. -------------------------------------------------------------
---- Simultaneamente, e no que ao segundo ponto diz respeito, o estudo das situações 
abrangidas pelo regime excepcional de transferências de farmácias para municípios limítrofes 
de capitação inferior encontra-se finalizado e será publicado em Diário da República. ------------
---- Relativamente à abertura de novos estabelecimentos farmacêuticos, será estabelecido um 
plano de prioridades de locais que preencham as condições legais de instalação de novas 
farmácias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Temos, assim, o prazer de sublinhar a importância das alterações em curso, e a necessidade 
de envolvimento da Câmara Municipal neste processo, para que, em conjunto e em articulação 
com o INFARMED e com as Administrações Regionais de Saúde, sejam encontradas as 
melhores propostas para os anseios e necessidades das populações.� ---------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.15.FESTA DO MUNICÍPIO � AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Ao longo dos últimos anos o Município de Nelas tem festejado o seu feriado municipal 
com um conjunto de festas e eventos, que pretendem, por um lado apoiar e divulgar o que de 
melhor se faz no concelho, a nível cultural, desportivo, associativo, institucional e de 
artesanato, por outro permitir aos munícipes um período recreativo e cultural, de diversão e 
convívio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Também este ano se vão levar a efeito as festas do município, pelo que se solicita à Câmara 
Municipal que autorize a realização das despesas necessárias à promoção de um evento que 
dignifique a vila e o concelho e que se estimam na ordem dos 100.000 euros.� ---------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ----  

7 � CONTABILIDADE 
 
7.1.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 19 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. --------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas de 
Senhorim, referente ao ano lectivo de 2007/2008: -------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Fevereiro de 2008 � 204,75 �; Março de 2008 � 153,00 �;---
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Fevereiro de 2008 � 297,00 �; Março de 2008 � 265,50 �; 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Fevereiro de 2008� 247,50 �; Março de 2008�195,75 �; 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Fevereiro de 2008 � 396,00 �; Março de 2008 � 319,50 �; 
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Fevereiro de 2008 � 391,50 �; Março de 2008 
� 423,00 �; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Fevereiro de 2008 � 366,75 �; Março de 2008� 281,25 �; 
---- TOTAL: 3.541,50 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Janeiro de 2008 � 605,16 �; Fevereiro de 2008 
� 555,96 �; Março de 2008 � 410,00 �; --------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.571,12 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Janeiro de 2008 � 898,72 �; Fevereiro de 2008 � 815,08 �; 
Março de 2008 � 610,08 �; ----------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 2.323,88 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
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---- - Jardim de Infância de Folhadal � Dezembro de 2007 � 368,00 �; Janeiro de 2008 � 484,00 
�; Fevereiro de 2008 � 360,00 �; ---------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.212,00 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Janeiro de 2008 � 224,10 �; Fevereiro de 2008 � 
159,30 �; Março de 2008 � 124,20 �; ----------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Janeiro de 2008 � 437,40 �; Fevereiro de 2008 � 
351,00 �; Março de 2008 � 326,70 �; ----------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2008 � 137,70 �; Fevereiro de 
2008 � 110,70 �; Março de 2008 � 91,80 �; --------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.962,90 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, à Escola Secundária de Nelas, à 
Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo e ao Centro Social e Paroquial 
de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 19 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2007/2008: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Fevereiro de 2008 � 283,50 �; Março de 2008 � 180,00 �; -------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Fevereiro de 2008 � 319,50 �; Março de 2008 � 198,00 �; ------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Fevereiro de 2008 � 767,25 �; Março de 2008 � 470,25 �; ----------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Fevereiro de 2008 � 627,75 �; Março de 2008 � 364,50 �; 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Fevereiro de 2008 � 630,00 �; Março de 2008 � 380,25 �; ----------
---- - 1.º CEB de Santar: Fevereiro de 2008 � 513,00 �; Março de 2008 � 321,75 �; ---------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Fevereiro de 2008 � 742,50 �; Março de 2008 � 436,50 �; -----------
---- TOTAL: 6.234,75 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2007/2008): ---------------------------------------------
---- - Janeiro de 2008 � 708,41 �; Fevereiro de 2008 � 610,77 �; Março de 2008 � 387,59 �; ----
---- TOTAL: 1.706,77 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Escola Secundária de Nelas (1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela): ------------------------------
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---- - Janeiro de 2008 � 1.277,56 �; Fevereiro de 2008 � 1.144,72 �; Março de 2008 � 731,44 �; 
---- TOTAL: 3.153,72 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB do Folhadal: Dezembro de 2007 � 184,00 �; Janeiro de 2008 � 376,00 �; 
Fevereiro de 2008 � 356,00 �; ------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 916,00 �; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Janeiro de 2008 � 477,90 �; Fevereiro de 2008 � 394,20 �; 
Março de 2008 � 259,20 �; ----------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Janeiro de 2008 � 626,40 �; Fevereiro de 2008 � 569,70 �; 
Março de 2008 � 324,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2008 � 229,50 �; Fevereiro de 2008 � 
180,90 �; Março de 2008 � 118,80 �; ----------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Janeiro de 2008 � 2.484,00 �; Fevereiro de 2008 � 
2.049,30 �; Março de 2008 � 1.328,40 �; -----------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 9.042,30 �; -------------------------------------------------------------------------------------
----- Escola EB 2,3/S Eng.º Dionísio A. Cunha: Janeiro de 2008 � 267,95 �; Fevereiro de 2008 
� 243,43 �; Março de 2008 � 142,56 �; --------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 653,94 �.� --------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Santa Casa da Misericórdia de 
Santar, ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas, à Escola Secundária 
de Nelas, à Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Social 
Paroquial de Canas de Senhorim e à Escola EB 2,3/S Eng.º Dionísio A. Cunha, de Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.3.DIRECÇÃO�GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS � LIMITES DE 
ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL PARA 2008 - CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 20 de Maio de 2008, da Direcção-Geral das Autarquias 
Locais, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------
---- Limites de endividamento municipal para 2008 -----------------------------------------------------
---- 1. Com base nos dados remetidos por esse município através da aplicação informática 
SIAL, e no recurso a outras fontes de informação, designadamente a Direcção-Geral de 
Impostos (DGCI) no que se refere à receita de impostos municipais, foram apurados os limites 
de endividamento para 2008, conforme o disposto no artigo 37.º e artigo 39.º, da Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro (LFL � Lei das Finanças Locais). ------------------------------------------------------
---- 2. Nos termos do n.º 4, do artigo 63.º, do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, 
informamos V.ª Ex.ª dos limites de endividamento para 2008 para esse município bem como 
dos respectivos cálculos, conforme ofício em anexo. ----------------------------------------------------
---- Mais se informa V.ª Ex.ª de que o respectivo ofício segue, na mesma data, via correio.� -----
---- Presente também o ofício n.º 02(02.02)/DFL S-002672, datado de 19 de Maio de 2008, da 
Direcção-Geral das Autarquias Locais, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
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---- Limites de endividamento municipal para 2008 -----------------------------------------------------
---- 1. Com base nos dados remetidos por esse município através da aplicação informática 
SIAL, e no recurso a outras fontes de informação, designadamente a Direcção-Geral de 
Impostos (DGCI) no que se refere à receita de impostos municipais, foram apurados os limites 
de endividamento para 2008, conforme o disposto no artigo 37.º e artigo 39.º, da Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro (LFL � Lei das Finanças Locais). ------------------------------------------------------
---- 2. Nos termos do n.º 4, do artigo 63.º, do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, 
informamos V.ª Ex.ª dos limites de endividamento para 2008 para esse município bem como 
dos respectivos cálculos, conforme se demonstra no quadro seguinte: ------------------------------- 
---- Quadro 1 � Demonstração do cálculo dos limites ao endividamento municipal para 2008: --- 
 Designação Fonte de informação Montante 

(euros) 
Observações 

(1) IMI 2007  
 
 

SIAL 

664.151,39  
A informação recolhida pelo SIAL refere-se ao 
formulário �Receitas Municipais� relativo a 
2007. 
 
Assim, as receitas de impostos municipais, 
derrama e de resultados do SEL a inserir 
trimestralmente no formulário �Endividamento 
Municipal 2008� devem ser iguais às do 
formulário das �Receitas Municipais�.  

(2) IMT 2007 464.364,57 
(3) IMV 2007 163.568,51 
(4) CA 2007     1.758,77 
(5) SISA 2007      4.504,99 
(6) Derrama 2007 864.005,51 
(7) SEL 2007            0,00 

 
(8) 

 
FEF + IRS 
2008 

 
Mapa XIX OE/2008 

 
4.713.380,00  

A informação recolhida foi a do Mapa XIX 
anexa ao OE/2008. 
Em termos de aplicação SIAL, deve ser inserido 
no formulário �Endividamento Municipal 2008� 
o valor correspondente. 

(9) Total de receitas a considerar para efeitos de 
cálculo dos limites de endividamento. 

6.875.733,74 (9) = Somatório de (1) a (8) 

(10) Limite ao endividamento de curto prazo     687.573,37 (10) = 10% x (9) 
(11) Limite ao endividamento de médio e longo 

prazos 
6.875.733,74 (11) = 100% x (9) 

(12) Limite ao endividamento líquido 8.594.667,18 (12) = 125% x (9) 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
7.4.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da Modificação ao Orçamento Municipal, para o ano de 
2008, n.º 7, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------- 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.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 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-05-2008 

 

21 

8.1.1.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 03 e 20 de Maio de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.   
8.1.2.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 03 e 20 de Maio de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
8.1.3.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 03 e 19 de Maio de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -----------
8.2.PEDIDO DE RENOVAÇÃO E ALARGAMENTO DO MAPA DE HORÁRIO � DAS 
11:00 � 04:00 HORAS, DE TODOS OS DIAS DA SEMANA. LOCAL: CARVALHAL 
REDONDO. REQUERENTE: NUNO MIGUEL SANTOS LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação e alargamento do mapa de horário � Das 11:00 � 04:00 horas de 
todos os dias da semana. Local: Carvalhal Redondo. Requerente: Nuno Miguel Santos 
Loureiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. No dia 28/03/2008, com registo de entrada n.º 4257, o requerente solicitou a renovação e 
alargamento do mapa de horário do seu estabelecimento de Café/Cervejaria �Ponto de 
Encontro�, das 09:00 h às 02:00 h de Segunda a Domingo e das 09:00 h às 04:00 horas nas 
Sextas, Sábados e Vésperas de Feriados, para o novo horário com abertura às 11:00 horas e 
encerramento às 04:00 horas, de todos os dias da semana. ---------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de café e cervejaria poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 
semana, de acordo com o artigo 7.º do Capítulo III. -----------------------------------------------------
---- 3. Conforme o disposto no artigo 13.º do Regulamento, a Câmara Municipal poderá alargar 
os limites fixados, desde que seja atestado pela Junta de Freguesia e pela Força Policial local. --
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---- 4. Assim, solicitou-se parecer à Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo e GNR de Canas 
de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Assim, a Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo concorda com a pretensão, �dado que 
nos anos anteriores não afectou a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes�, 
de acordo com o parecer n.º 20/08. -------------------------------------------------------------------------
---- A GNR de Canas de Senhorim informa que se prevê-se �que haja insatisfação e 
reclamações dos vizinhos�, �colocando em causa a tranquilidade pública�, conforme parecer n.º 
491/08, de 29/04/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim sendo, tendo em conta os pareceres da Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo e 
da GNR de Canas de Senhorim, pelo facto do café se encontrar numa zona consolidada, 
susceptível de afectar a tranquilidade e bem-estar dos vizinhos, julgo que apenas se deverá 
autorizar a concessão do mapa de horário, das 11:00 horas às 02:00 horas de segunda-feira a 
domingo, com excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, das 11:00 horas às 
04:00 h, sem encerramento semanal, conforme o previsto no artigo 7.º do Regulamento 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----  À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário, das 11:00 
horas às 02:00 horas, de segunda-feira a domingo, com excepção das sextas-feiras, sábados e 
vésperas de feriado, das 11:00 horas às 04:00 h, sem encerramento semanal, para o 
estabelecimento de Café/Cervejaria �Ponto de Encontro�, sito em Carvalhal Redondo, em que é 
requerente Nuno Miguel Santos Loureiro, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
8.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE AUTOCOLANTE PUBLICITÁRIO NA 
MONTRA DE ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA LUIS DE CAMÕES, N.º 22, EM 
NELAS. REQUERENTE: MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA/CIDADES LUSAS, LD.ª � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 08 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de autocolante publicitário na montra de estabelecimento. Local: 
Rua Luis de Camões, n.º 22, em Nelas. Requerente: Mediação Imobiliária/Cidades Lusas, Ld.ª. 
---- Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 5628, de 23/04/2008, o pedido de 
licenciamento para colocação de um autocolante na montra do estabelecimento comercial, de 
acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. -------------
---- 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 autocolante 
publicitário na montra de estabelecimento, sito na Rua Luis de Camões, n.º 22, em Nelas, em 
que é requerente a firma Mediação Imobiliária/Cidades Lusas, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
8.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PLACA PUBLICITÁRIA COLOCADA NO 
ESTABELECIMENTO �EDUARDO SANCHO � CLÍNICA MÉDICA, LD.ª�. LOCAL: 
RUA DO VILAR, N.º 3, EM NELAS. REQUERENTE: MARIANA BATISTA DE 
ALMEIDA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de placa publicitária colocada no estabelecimento �Eduardo 
Sancho � Clínica Médica, Ld.ª�. Local: Rua do Vilar, n.º 3, em Nelas. Requerente: Mariana 
Batista de Almeida. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Pretensão: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 3843, de 18/03/2008, o pedido de 
licenciamento para colocação de uma placa publicitária na Clínica Médica � Eduardo Sancho, 
de 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 placa publicitária 
colocada no estabelecimento �Eduardo Sancho � Clínica Médica, Ld.ª�, sito na Rua do Vilar, 
n.º 3, em Nelas, em que é requerente Mariana Batista de Almeida, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. -------- 
8.5.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE � AUTOCOLANTE NO VIDRO. 
LOCAL: QUINTA DO POMAR, LOTE 1, EM NELAS. REQUERENTE: TRIPLO 
DESIGN, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Licença de publicidade � Autocolante no vidro - Registo n.º 5244, de 16/04/2008. Local: 
Quinta do Pomar, lote 1, em Nelas. Requerente: Triplo Design, Ld.ª. --------------------------------
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes no vidro da fachada 
principal do edifício com as dimensões de 1,34x2,80m e outro com 0,92x0,95 m, de acordo 
com fotografia e esquema apresentado. -------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação dos 
dois autocolantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade, dois 
autocolantes no vidro, no estabelecimento sito na Quinta do Pomar, lote 1, em Nelas, em que é 
requerente a firma Triplo Design, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. ------------ 
8.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: BAIRRO DAS TOIÇAS, EM NELAS. REQUERENTE: 
CAFÉ DAS TOIÇAS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras � Registo n.º 6491, de 14/05/2008. Local: 
Bairro das Toiças, em Nelas. Requerente: Café das Toiças, Ld.ª. -------------------------------------
---- 1. O requerente solicita autorização para proceder à renovação do processo de ocupação da 
via pública, com mesas e cadeiras, numa extensão de 30,00 m2, pelo período de 01/06/2008 a 
30/09/2008, junto à fachada principal do seu estabelecimento comercial, no Bairro das Toiças, 
em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública com 
mesas e cadeiras numa área de 30,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente delimitada e 
desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas.-------------------------------------------
---- 3. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. --------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar, e posteriormente, os serviços municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. -----------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licenciamento de ocupação 
da via pública, com mesas e cadeiras, no estabelecimento sito no Bairro das Toiças, em Nelas, 
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em que é requerente a firma Café das Toiças, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
8.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras � Registo n.º 6182, de 14/05/2008. Local: 
Rua Dr. Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, Ld.ª. --------
---- 1. O requerente solicita autorização para proceder à renovação do processo de ocupação da 
via pública, com mesas e cadeiras, numa extensão de 4,00 m2, pelo período de 01/05/2008 a 
30/09/2008, junto à fachada principal do seu estabelecimento comercial, na Rua Dr. Abílio 
Monteiro, em Canas de Senhorim. -------------------------------------------------------------------------
---- 2. Da visita ao local por estes Serviços, verificou-se que o requerente pretende ocupar mais 
que a área solicitada, nomeadamente a área de 10,00 m2 (4,00x2,50). --------------------------------
---- 3. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública com 
mesas e cadeiras numa área de 10,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente delimitada e 
desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas na travessa, devendo o requerente 
deixar uma passagem livre entre a esplanada e a parede do prédio confinante. ----------------------
---- 4. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. --------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licenciamento de ocupação 
da via pública, com mesas e cadeiras, no estabelecimento sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
8.8.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f) do artigo 11.º do mesmo regulamento, os 
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estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e em 
postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos com 
horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 6087, de 07/05/2008 � �Electro F.S.F., Ld.ª�, Venda de 
Electrodomésticos, sito na Rua da Estrada, n.º 46, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:00 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 Domingo; ----
---- - Registo de entrada n.º 6048, de 06/05/2008 � �Clínica Médica Dentária, Ld.ª�, de J. P. 
Pires e R. Saraiva, sito na Rua Fonte do Castanheiro, n.º 2, r/c esquerdo, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 20:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo e Segunda-Feira; ---------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 6305, de 12/05/2008 � �Talho�, de Maria Dolores Monteiro Alves 
Matos, sito no Mercado de Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de Segunda a 
Sexta, das 07:30 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h, ao sábado das 
07:30 h às 15:00 h, encerramento semanal ao Domingo e Segunda. ----------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 6304, de 12/05/2008 � �Aquecinelas�, sito na Av. Dr. Fortunato de 
Almeida, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:00 
h, aos Sábados das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, 
encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ---------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 6298, de 12/05/2008 - �Venda de Fruta�, de Anastácio dos Santos, 
sito no Mercado, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, 
das 08:00 h às 19:00 h, sem paragem para almoço, ao Sábado das 08:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo.� ----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
8.9.LICENÇA ADMINISTRATIVA � PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA 
DE VÃOS DE ILUMINAÇÃO E DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO COM UM 
BEIRADO NUM TERRENO PERTENCENTE AO DOMÍNIO MUNICIPAL. LOCAL 
DA OBRA: VILA RUIVA. REQUERENTE: MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA � 
PEDIDO DE PARECER - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 15 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Licença administrativa � Reconstrução e ampliação de edifício destinado a habitação e 
alteração de utilização para arrumos. Pedido de autorização de abertura de vãos de iluminação e 
de ocupação do espaço aéreo com um beirado num terreno pertencente ao domínio municipal. 
Processo n.º 39/2008. Requerente: Maria Alice Rodrigues da Silva. Local da obra: Vila Ruiva. 
Pedido de parecer � Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Pretensão: A requerente solicita licença administrativa para erigir uma moradia 
unifamiliar, num prédio rústico, com a área de terreno de 6.004,00 m2, registado na respectiva 
matriz sob o artigo n.º 3846 e descrito na certidão de registo predial da Conservatória sob o n.º 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-05-2008 

 

27 

5405/20080409. E solicita ainda autorização para construir um beirado e proceder à abertura de 
vãos de iluminação para um espaço privativo municipal adquirido recentemente, contíguo ao 
referido artigo � Está conforme; ----------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Instrução do processo (n.º 11, da Portaria n.º 232/2008, de 11/03): Está conforme; -------
---- 3 � Apreciação do projecto de arquitectura (n.º1, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 
16/12, com posteriores alterações): ------------------------------------------------------------------------
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: A pretensão localiza-se em 
Espaço Urbano 3 (Vila Ruiva), zona residencial consolidada - ponto 4, do artigo 28.º, do 
Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93: 
Está conforme; ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública: Está conforme; ------------
---- - c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística: Está conforme; -----------------------------
---- - d) Outras normas e regulamentos em vigor: Está conforme; -------------------------------------
---- - e) Outras informações relevantes: -------------------------------------------------------------------
---- - 1. Solicitou-se parecer à Junta de Freguesia de Senhorim relativo ao solicitado pela 
requerente � construção de um beirado e proceder à abertura de vãos de iluminação para um 
espaço privativo municipal. ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 2. Em resposta ao nosso pedido de parecer, no dia 18/04/2008, a Junta de Freguesia de 
Senhorim informa que é contra a pretensão da requerente. ---------------------------------------------
---- - 3. Alega que quando da aquisição da antiga casa confinante �foi instruída pelo proprietário 
como sendo uma das condições de doação, a esta Junta, a não autorização de abertura de 
qualquer janela ou porta para a actual zona pública.� ---------------------------------------------------
---- - 4. E sendo �a dita casa para arrumos, não vimos nós Junta de Freguesia a necessidade de 
abertura desses vãos de iluminação ou o que lhe queiram chamar�. ----------------------------------
---- - 5. Informa ainda que �se forem realizadas obras nessa habitação, solicitamos à requerente 
que a via ou o espaço público seja colocado tudo em perfeitas condições depois dos trabalhos 
realizados�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � Conclusão: De acordo com a alínea b), do n.º 7, do artigo 64.º. da Lei n.º 169/99, de 
18/09, compete, exclusivamente, à Câmara Municipal administrar o domínio público municipal, 
nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Assim, face ao assinalado no parecer da Junta de Freguesia de Senhorim, deixo à 
consideração de V.ª Ex.ª a decisão de propor à Câmara Municipal que delibere sobre a 
pretensão, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Autorizar ou não a ocupação do espaço aéreo com um beirado da construção no terreno 
público municipal, bem como proceder à abertura de vãos de iluminação. --------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis e uma abstenção, do Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, não autorizar a ocupação do espaço aéreo com a 
construção de um beirado, sobre o terreno público municipal, bem como não autorizar a 
abertura de vãos de iluminação, em edificação a que se refere o processo de obra n.º 39/2008, 
em que é requerente Maria Alice Rodrigues da Silva, residente em Vila Ruiva, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
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9 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

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

O Vice-Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
 

_______________________________________ 
 


