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ACTA Nº. 2 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE 
DE JANEIRO DE DOIS MIL E OITO 

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

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 27 de 
Dezembro de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Foi lida e reprovada, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara Dra. 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da 
Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e quatro votos contra, dos 
Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino 
José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a acta da reunião realizada 
em 08 de Janeiro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram declaração de voto, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Acta de 8 de Janeiro - Votamos contra a acta pois a mesma não contém qualquer 
referência a um assunto que reputamos de extrema importância, a saber, a tomada de posição  
da Senhora Presidente da Câmara em relação à definição de critérios e factores críticos para a 
decisão sobre a Rede Rodoviária  Nacional na Região do Centro Interior. Com efeito, a Sra. 
Presidente subscreveu um ofício sobre aquele assunto em 23 de Novembro, e na reunião de 8 de 
Janeiro, quando questionada sobre o assunto, por diversas vezes negou a existência de qualquer 
tomada de posição, que deveria ter sido da Câmara e não da Presidente e confrontada com a 
existência do referido ofício não teve a humildade de assumir que errou e manteve a sua 
posição.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 371.389,75 � (trezentos e setenta e um mil 
trezentos e oitenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
176.301,39 � (cento e setenta e seis mil trezentos e um euros e trinta e nove cêntimos). ---------- 
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INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Variante da Aguieira � Aprovação de projecto; ---------------------------------------------------- 
---- - Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a José Maria Gomes Pereira e Paula � 
Aprovação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim para construção 
de uma sala Modelo Teach � Aprovação; -----------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou não compreender a urgência 
da inclusão do assunto � Variante da Aguieira � Aprovação de projecto. ----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou que era um projecto de 
uma Câmara do Partido Socialista, do ano de 2005, que era normal que o mesmo fosse 
aprovado em reunião de Câmara, que tinha sido elaborado pelo Gabinete de Apoio Técnico de 
Viseu, que as expropriações estavam a decorrer a bom ritmo visto que as pessoas estavam a 
colaborar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva reafirmou que não havia urgência na 
inclusão do referido assunto em virtude não ter sido apresentada nenhuma razão excepcional 
para a inclusão do mesmo e que se iria opor à inclusão deste assunto na Ordem do Dia. ----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que achava pertinentes as 
reservas do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva visto que era uma obra de 
grande vulto e que devia ser muito bem ponderada e que até achava que havia um projecto 
alternativo para aquela Variante. ---------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Eng.º Luis Almeida explicou que a única alternativa que conhecia era um 
projecto tecnicamente inexecutável. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara reconheceu a urgência de deliberação imediata em relação aos dois assuntos: - 
Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a José Maria Gomes Pereira e Paula � 
Aprovação e -  Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, para 
construção de uma sala Modelo Teach � Aprovação, tendo deliberado, por unanimidade, incluí-
los na ordem de trabalhos da presente reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------
---- Relativamente ao assunto: �Variante da Aguieira � Aprovação de projecto�, foi rejeitada a 
sua inclusão na ordem de trabalhos com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da Câmara 
Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel 
da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e quatro votos contra, dos 
Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino 
José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta a seguinte declaração 
de voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Votei contra o agendamento, deste assunto, nesta reunião por não terem sido dadas 
justificações sobre a urgência do seu agendamento.� ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral ditou para a acta a seguinte declaração de 
voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- �O meu voto contra não significa qualquer impedimento em relação à execução da obra, 
sendo que este Executivo tem a à sua disposição este projecto desde Novembro de 2005 e esta 
obra tem sido incluída em Planos de Actividades de 2006, 2007 e 2008, pelo que não se vê 
justificação para a obra ser incluída nesta reunião de forma tão abrupta.� --------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu cópia do projecto da obra de 
�Restauração da Casa dos Senas�, esteja ele como estiver, em virtude de correr na Freguesia de 
Senhorim, o boato de que esta obra estava embargada por culpa dele. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou o Executivo no sentido de 
saber o ponto da situação da construção das salas de aulas que se destinam a retirar os alunos do 
4.º ano do 1.º ciclo, de Nelas, do Cine-Teatro Municipal. ----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que o processo estava em 
curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.PROPOSTA DE REGIMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS � APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO 
---- Presente um requerimento do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, 
apresentado na última reunião ordinária desta Câmara Municipal, tendo nessa reunião o referido 
Senhor Vereador solicitado que o assunto nele constante fosse agendado para a presente 
reunião, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Ao abrigo do disposto no art.º 87.º/1, a) da Lei n.º 169/99, de 18/09, venho requerer a V.ª 
Ex.ª se digne agendar para deliberação na próxima reunião da Câmara Municipal o seguinte 
assunto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------
---- Para deliberação proponho, para conteúdo da proposta de regimento apresentado por V.ª 
Ex.ª na reunião de 30/10/2007 com ------------------------------------------------------------------------
---- As Alterações Seguintes: -------------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 4.º: Suprimir o n.º 4 deste Artigo; ---------------------------------------------------------------
---- Art.º 7.º: - O n.º 1 deve ser alterado de forma a haver um PAOD de 60 minutos como a lei 
permite (art.º 86.º da Lei n.º 169/99); ----------------------------------------------------------------------
---- - O n.º 4 deve ser suprimido; ---------------------------------------------------------------------------
---- - O n.º 5 deverá consignar que poderá haver cedências de tempo entre os Vereadores; -------
---- Art.º 8.º: - O n.º 2 deve permitir apenas a inclusão de assuntos no P.º D no caso de 
deliberação de pelo menos dois terços dos membros da Câmara, e não dos membros presentes, 
como, aliás exige a lei no art.º 19.º do CPA. --------------------------------------------------------------
---- - O n.º 4 deverá permitir a cedência de tempo entre Vereadores. ---------------------------------
---- Art.º 9.º - O n.º 2 deve ser suprimido. -----------------------------------------------------------------
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---- - O n.º 7 deve ser suprimido. ---------------------------------------------------------------------------
---- Art.º 15.º - Deve ser acrescentado um n.º 5 que consigne que as reuniões da Câmara 
Municipal serão integralmente gravadas por sistema de som que permita a transcrição integral 
na acta de tudo o que nelas tiver sido dito. ----------------------------------------------------------------
---- Art.º 16.º - O Regimento deverá entrar em vigor na reunião seguinte àquela em que for 
aprovada.� -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente leu todo o Regimento, para apreciação, tendo sido feitas alterações ao 
mesmo, por comum acordo de toda a Câmara, o qual ficou como a seguir se indica: --------------
------------------ REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS -----------------------
---- O presente Regimento foi elaborado de acordo com o disposto no artigo 64º, n.º1, alínea a), 
da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 1º - Constituição -------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal, como órgão executivo colegial do Município, é constituída por um 
Presidente e 6 Vereadores, um dos quais designado Vice-Presidente. --------------------------------
---- Artigo 2º - Reuniões ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente nos Paços do Município, podendo 
realizar-se noutros locais por proposta do Presidente e após deliberação de Câmara. --------------  
---- 2. As reuniões da Câmara Municipal são ordinárias e extraordinárias. --------------------------
---- 3. As reuniões ordinárias terão uma periodicidade bimensal, realizando-se, por norma, às 
segundas e últimas terças-feiras de cada mês, no período da tarde, sendo a última de cada mês 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A Câmara pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. ---------------------------
---- 5. A deliberação referida no número anterior será publicada em edital afixado nos lugares 
de estilo durante os cinco dias anteriores à reunião. -----------------------------------------------------
---- 6. Os responsáveis pelos diversos serviços deverão estar presentes às reuniões da Câmara a 
fim de prestarem os esclarecimentos necessários e por convocação do Presidente. -----------------
---- Artigo 3º - Convocação e Agenda das Reuniões --------------------------------------------------
---- 1. Cabe ao Presidente da Câmara, além de outras funções que lhe estejam atribuídas, 
convocar, abrir e encerrar as reuniões, estabelecer, distribuir e organizar a Ordem do Dia, dirigir 
os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. ----------------
---- 2. O Presidente da Câmara pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, 
quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, da qual  
dará conhecimento imediato à Câmara, a incluir na acta da reunião. ----------------------------------
---- 3. Na falta ou impedimento do Presidente dirigirá os trabalhos o Vice-Presidente ou, na sua 
falta, o Vereador que ocupe o lugar imediato na lista em que foi eleito o Presidente. --------------
---- 4. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, pode interpor acção judicial e pedir a 
suspensão jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pela Câmara Municipal que 
considere ilegais. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 4º - Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. Ao estabelecer a Ordem do Dia de cada reunião, o Presidente deve incluir os assuntos 
que para esse fim lhe foram indicados por qualquer Vereador, desde que sejam da competência 
da Câmara Municipal e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de: --
---- - a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; -----------------
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---- - b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias. -------------
---- 2. A Ordem do Dia de cada reunião deve ser entregue a todos os Vereadores com a 
antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data da reunião. --------------------------------
---- 3. Juntamente com a Ordem do Dia deverão ser disponibilizados os documentos que 
habilitem os Vereadores a participar na discussão das matérias dela constantes. -------------------- 
---- 4. Os Serviços só poderão agendar assuntos que tenham prévio despacho para o seu 
agendamento, quer do Presidente, quer dos Vereadores com funções delegadas. -------------------
---- 5. As adendas à Ordem do Dia, quando absolutamente necessárias e urgentes serão aceites 
desde que sejam aprovadas por, pelo menos, dois terços dos seus membros. ------------------------
---- Artigo 5º - Reuniões Extraordinárias --------------------------------------------------------------
---- 1. As reuniões extraordinárias são convocadas nos termos da lei. --------------------------------
---- 2. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias úteis de 
antecedência, sendo comunicadas a todos os membros por edital e através de protocolo. ---------
---- 3. As reuniões extraordinárias não têm período de antes da ordem do dia. ----------------------
---- Artigo 6º - Quórum -------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Câmara Municipal só pode deliberar quando esteja presente a maioria do número legal 
dos seus membros. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Quando a Câmara Municipal não puder reunir por falta de �quórum�, o Presidente, ou 
seu substituto, designará outro dia para nova reunião, que tem a mesma natureza da anterior, 
convocando-a de acordo com a lei. -------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 7º - Período de Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------
---- 1. Nas reuniões ordinárias haverá um período de �Antes da Ordem do Dia�, com a duração 
máxima de 60 minutos, distribuído pelo número total de Vereadores que se inscrevam para 
intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O Presidente zelará para que o tempo de intervenção seja distribuído proporcionalmente 
pelas diferentes forças políticas, sem prejuízo do disposto do n.º1. -----------------------------------
---- 3. O tempo de intervenção referido no nº1, deverá ser utilizado para apreciação de assuntos 
gerais de interesse para a autarquia. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Poderá haver cedências de tempo entre os Vereadores. ------------------------------------ 
---- Artigo 8º - Período da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------
---- 1. O Período da Ordem do Dia pode incluir um período de apreciação e votação das 
propostas nela constantes e das que forem apresentadas nos termos dos n.º2, 3 e 4 do presente 
artigo, ou, de igual forma, adoptar-se a metodologia da aprovação seguida à apresentação do 
assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A discussão e votação de propostas não constantes da Ordem do Dia das Reuniões 
Ordinárias, depende da deliberação tomada por, pelo menos, dois terços dos membros 
presentes, que reconheça a urgência de deliberação sobre o assunto.  (Sobre este ponto foi 
decidido pedir esclarecimentos à CCDRC). --------------------------------------------------------------  
---- 3. Havendo várias propostas de deliberação urgente sobre o mesmo assunto, pode o 
Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer Vereador, suspender a Reunião 
pelo período máximo de dez minutos. ---------------------------------------------------------------------
---- 4. Reaberta a reunião, proceder-se-á à votação das propostas existentes, salvo se a Câmara 
decidir fixar um período para análise e discussão da proposta que resultar de eventual 
harmonização ou fusão. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Artigo 9º - Período de Intervenção do Público ---------------------------------------------------
---- 1. O período de �Intervenção do Público� tem a duração máxima de trinta minutos, 
ocorrendo no final da sessão. -------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de fazer, 
antecipadamente, a sua inscrição. --------------------------------------------------------------------------
---- 3. O período de intervenção aberto ao público será distribuído pelos inscritos, não podendo, 
porém, exceder cinco minutos por munícipe. -------------------------------------------------------------
---- 4. Às reuniões públicas deve ser dada publicidade aos dias, horas e locais da sua realização, 
de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma antecedência de, pelo menos, 
dois dias úteis sobre a data das mesmas. ------------------------------------------------------------------
---- 5. Durante toda a reunião, a nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-
se nas discussões e aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as 
deliberações tomadas, sob pena de ser aplicado o preceituado no n.º4 do art.84º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, na sua actual redacção. ---------------------------------------------------------------
---- 6. A presença nas reuniões públicas de munícipes que apenas pretendam assistir ficará 
condicionada ao espaço existente para o efeito. ----------------------------------------------------------
---- 7. Da acta da reunião, no final, deve constar referência sumária às intervenções do público. 
---- Artigo 10º - Pedidos de esclarecimentos -----------------------------------------------------------
---- 1. Os pedidos de esclarecimento dos membros da Câmara devem ser formulados, 
sinteticamente, logo que finda a intervenção que os suscitou e restringem-se à matéria em 
dúvida.  
---- 2. A resposta aos pedidos de esclarecimento feitos por membros da Câmara devem ser feita 
verbalmente, no decorrer da reunião, transcrita para a acta, ou dada por escrito no prazo legal 
pelo Presidente da Câmara ou em quem este delegue. -------------------------------------------------- 
---- Artigo 11º - Votação ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções para o 
apuramento da maioria. --------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O presidente vota em último lugar. -----------------------------------------------------------------
---- 3. Pode a Câmara deliberar outra forma de votação, caso a caso. ---------------------------------
---- 4. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre 
comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, as deliberações são tomadas por 
escrutínio secreto salvo se, em caso de dúvida, a Câmara deliberar outra forma de votação. ------
---- 5. Em caso de empate de votação, o Presidente tem voto de qualidade, excepto se a votação 
se tiver efectuado por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------
---- 6. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova 
votação e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião seguinte. Se na 
primeira votação dessa reunião se verificar o empate, proceder-se-á a votação nominal. ----------
---- 7. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo Presidente após votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido. -------------
---- 8. Não podem estar presentes, no momento da discussão nem da votação, os membros do 
órgão que se encontrem ou se considerem impedidos. --------------------------------------------------
---- Artigo 12º - Declaração de Voto ---------------------------------------------------------------------
---- 1. Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara apresentar, 
por escrito, a sua declaração de voto e as razões que o justifiquem, a qual, se exceder os três 
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minutos, deverá ser entregue por escrito. ------------------------------------------------------------------
---- 2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respectiva 
declaração de voto na acta, ficam isentos da responsabilidade que, daquela, eventualmente 
resulte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações serão sempre 
acompanhadas das declarações de voto apresentadas. ---------------------------------------------------
---- Artigo 13º - Faltas e Substituições -------------------------------------------------------------------
---- 1. As faltas dadas deverão ser justificadas até ao início da reunião em que se verificam, 
quando previsíveis  ou no prazo de cinco dias, se por motivo de força maior. ----------------------- 
---- 2. A marcação das faltas e a apreciação das justificações compete à Câmara Municipal, 
salvo verificada delegação de competências da Câmara no Presidente, nos termos do art.65º da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. ------------------------------------------------
---- 3. As faltas que não resultem de impossibilidade derivada da prestação de serviço municipal 
implicam a perda da respectiva senha de presença. ------------------------------------------------------
---- 4. Os membros da Câmara podem fazer-se substituir nos casos de ausência por períodos até 
30 dias, mediante simples comunicação por escrito dirigida ao Presidente, na qual são indicados 
os respectivos início e fim. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 14º - Impedimentos e suspeições ------------------------------------------------------------
---- 1. Nenhum membro da Câmara pode intervir em procedimento administrativo ou em acto 
ou contrato de direito público ou privado do Município de Nelas, nos casos previstos no art.44º 
do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------
---- 2. A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 45º, 46º e 
47º do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------
---- 3. Os membros da Câmara devem pedir dispensa de intervir em procedimento 
administrativo quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua 
isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias 
previstas no art.48º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------
---- 4. À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-se o 
regime constante dos artigos 49º e 50º do Código do Procedimento Administrativo. --------------
---- Artigo 15º - Actas ---------------------------------------------------------------------------------------
----1. Será lavrada acta que registe o que de essencial se tiver passado nas reuniões, indicando, 
designadamente: a data e o local da reunião, as presenças e as faltas verificadas, os assuntos 
apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respectivas votações, bem como 
o facto de a acta ter sido lida e aprovada. -----------------------------------------------------------------
---- 2. Os membros da Câmara que ficarem vencidos na deliberação podem fazer constar da acta 
o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. ----------------------------------------------------
---- 3. As actas ou o texto das deliberações mais importantes ou urgentes podem ser aprovadas 
em minuta no final das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou. ----------------
---- 4. As deliberações da Câmara só se tornam executórias depois de aprovadas as respectivas 
actas ou depois de assinadas as minutas, quando assim tenha sido deliberado. ---------------------- 
---- 5. (Ficou decidido apreciar em futura reunião gravar ou não as reuniões de Câmara). --------  
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---- Artigo 16º - Entrada em vigor -----------------------------------------------------------------------
---- O presente regimento entra em vigor no dia seguinte á sua publicação em Diário da 
República � (Ficou decidido apreciar melhor este artigo em futura reunião). ------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que também devia constar no 
Regimento a obrigatoriedade da Senhora Presidente dar conhecimento à Câmara dos assuntos 
referentes a competências delegadas em termos financeiros, tais como facturação paga, etc. Que 
também devia constar no Regimento a obrigatoriedade dos projectos pedidos para consulta 
numa reunião serem presentes à mesma na reunião em que são pedidos. Afirmou também que 
devia constar do Regimento, de forma clara, o que é a suspensão de reunião e a continuação de 
reunião. Afirmou ainda que devia constar do Regimento a disposição dos Vereadores à volta da 
Mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Depois de alguma discussão acerca do modo como os Senhores Vereadores da Oposição se 
sentam na Mesa da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral abandonou a Mesa 
e sentou-se nos lugares do Público, onde permaneceu até ao final da reunião. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva propôs alterar a disposição dos lugares 
da Mesa sentando-se a Senhora Presidente da Câmara à cabeceira e três Vereadores de cada 
lado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques lamentou que haja Vereadores 
preocupados com a forma como se sentam à volta da Mesa em vez de se preocuparem em 
resolver os problemas do concelho. ------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente pediu aos Senhores Vereadores do Partido Socialista para entregarem 
as propostas sobre a alteração do Regimento. ------------------------------------------------------------
---- Seguidamente os Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr.ª Natália 
Henriques Coelho e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues abandonaram a Mesa e 
sentaram-se nos lugares do Público ao lado do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, 
onde permaneceram até ao final da reunião. --------------------------------------------------------------
---- Assim, depois de analisado e discutido o Regimento das Reuniões de Câmara, ficou 
decidido solicitar esclarecimentos à CCDRC, sobre diversos artigos legalmente duvidosos e o 
assunto vir a uma próxima reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------     
1.2.DESPACHO DE NOMEAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 
ESPECIALISTA, ERCÍLIA MARIA CARDOSO POLÓNIO, PARA DESEMPENHAR 
FUNÇÕES DE SECRETÁRIA DO GABINETE DE APOIO PESSOAL � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 15 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 3, do art.º 74.º, conjugado com a 
alínea c), do n.º 1, do artigo 73.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio, a Assistente Administrativa Especialista, desta Câmara 
Municipal, Sr.ª D.ª Ercília Maria Cardoso Polónio, em comissão de serviço, para Secretária do 
Gabinete de Apoio Pessoal, com início em 15 de Janeiro de 2008.�. ---------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

 
2 � OBRAS PÚBLICAS 
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2.1.CONSTRUÇÃO DE DOIS FOGOS NA PÓVOA DE LUZIANES � EMPRÉSTIMO � 
CONSULTA A OUTRAS ENTIDADES 
---- Presente o ofício n.º 72558, datado de 03 de Dezembro de 2007, do Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente do Município de Nelas ------------------------------------------------
---- Processo 54132 � �Financiamento à construção de 2 fogos em Nelas� Concessão de 
empréstimo ao abrigo do D.L. n.º 135/2004 � PROHABITA ------------------------------------------
---- Na sequência do ofício de V.ª Ex.ª n.º 4651, de 2007-11-22, informa-se que o empréstimo, 
passível de bonificação pela DGT, poderá ser concedido por este Instituto, nas seguintes 
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Montante máximo: 26.183,00 �; ---------------------------------------------------------------------
---- - Taxa de juro nominal: A taxa de juro será indexada à data de celebração do contrato à 
Euribor a 6 meses, com um �spread� de 0.45; ------------------------------------------------------------
---- - Bonificação: 60% da taxa de juros; ------------------------------------------------------------------
---- - Prazo de utilização: 1 mês; ----------------------------------------------------------------------------
---- - Prazo do empréstimo: 25 anos contados a partir da data da primeira utilização do capital; -
---- - Amortização do empréstimo: Prestações semestrais e iguais. -----------------------------------
---- As restantes condições estão definidas na Portaria n.º 1149/2001, de 29 de Setembro. --------
---- Agradece-se resposta do Município sobre este assunto.� ------------------------------------------
----  Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Janeiro 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Construção de dois fogos na Póvoa de Luzianes � Empréstimo. --------------------------------
---- I. No âmbito do processo de comparticipação por parte do IHRU � Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, para a �Construção de dois fogos na Póvoa de Luzianes� para 
realojamento de dois agregados familiares cujas habitações foram destruídas pelo fogo, a 
comparticipação a receber pela Câmara Municipal é de 26.183,00 �. --------------------------------
---- Informa também este Instituto que aprovou o empréstimo de igual montante, passível de 
bonificação pela D.G.T., devendo, para os efeitos do disposto no Art.º 4.º, do D.L. n.º 150-
A/91, indicar-se a instituição bancária com quem se pretende efectuar a operação e respectivas 
condições, podendo ser o próprio IHRU a entidade financiadora, se a Câmara assim o entender. 
---- Consultado este Instituto, informou que as condições financeiras do empréstimo a conceder 
são as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Montante máximo: 26.183,00 �; ---------------------------------------------------------------------
---- - Taxa de juro nominal: A taxa de juro será indexada à data de celebração do contrato à 
Euribor a 6 meses, com um �spread� de 0.45; ------------------------------------------------------------
---- - Bonificação: 60% da taxa de juros; ------------------------------------------------------------------
---- - Prazo de utilização: 1 mês; ----------------------------------------------------------------------------
---- - Prazo do empréstimo: 25 anos contados a partir da data da primeira utilização do capital; -
---- - Amortização do empréstimo: Prestações semestrais e iguais. -----------------------------------
---- II. Face às condições apresentadas pelo IHRU e caso V.ª Ex.ª concorde, deverão ser 
consultadas outras entidades bancárias para estudo das condições mais vantajosas para o 
Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar consultar várias entidades bancárias para 
posterior estudo das condições mais vantajosas para o Município, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 

 
3 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO A JOSÉ MARIA 
GOMES PEREIRA E PAULA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 25 de Janeiro de 2008, de José Maria Gomes Pereira e Paula, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- José Maria Gomes Pereira e Paula vem expor a V.ª Ex.ª que tem um pavilhão no lote 46, na 
Zona 1 Industrial de Nelas, com área coberta de 1.300 m2, o qual esta alugado à firma Total 
Trim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta firma quando tomou de arrendamento tinha apenas 8 empregados e neste momento tem 
46. No entanto luta com falta de espaço, pois pretende até ao fim do ano ter um efectivo de 
mais de 80 empregados. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Fui contactado pelo administrador da referida firma de que precisava de mais espaço pois 
de outro modo teria que mudar para o Carregal do Sal por aí ser possível alugar um pavilhão 
com mais de 2.000 m2. Para que tal não aconteça venho pedir a V.ª Ex.ª que me seja cedida uma 
faixa de terreno de 12 metros ao longo do pavilhão actual e que me seja permitido aumentar a 
área em 480 m2 (12x40) o que resolveria a necessidade da firma Total Trim e evitaria a sua 
deslocação para Carregal do Sal. ---------------------------------------------------------------------------
---- Agradeço uma resposta breve, pois estou a ser pressionado para a resolução do problema.� -
---- Presente também uma informação datada de 28 de Janeiro de 2008, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a �José Maria Gomes Pereira Paula� -------
---- 1. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------
---- José Maria Gomes Pereira Paula solicita a cedência de uma parcela de terreno com a área 
de cerca de 780,00 m2 para anexar ao lote 46, de maneira a ser possível ampliar o actual 
pavilhão, respeitando os afastamentos aos limites definidos no Regulamento do PDM. -----------
---- 2. O lote 46, com a área de 3.025,00 m2, foi cedido ao requerente em reunião da Ex.ma 
Câmara de 12/09/2000. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Nele está construído um pavilhão industrial com a área de 1.300 m2, arrendado à firma 
Total Trim que, de acordo com informação do requerente, emprega actualmente 46 
funcionários, mas que pretende aumentar para 80 até ao fim do ano, razão pela qual necessita de 
efectuar uma ampliação do pavilhão que, por razões logísticas, tem de ser lateral. -----------------
----- 3. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que a actual construção se encontra implantada a 8,00 m no limite lateral do 
lote e a ampliação pretendida (12,00 x 40,00 mxm) exige mais 12,00 m de largura para manter 
o afastamento exigido pelo Regulamento do PDM (8,00 m), o terreno a ceder deverá ter no 
mínimo 12,00 m de largura e comprimento igual ao do actual lote. -----------------------------------
---- Estes Serviços informam que se encontra disponível uma faixa de terreno anexo ao lote do 
requerente, resultante da área sobrante do loteamento, onde é possível destacar uma parcela 
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com as dimensões pretendidas, que, caso V.ª Ex.ª concorde, poderá ser cedida ao requerente. ---
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência, ao Senhor José Maria Gomes 
Pereira e Paula, de uma parcela de terreno, com a área de cerca de 780,00 m2, ao preço de 0,50 
�/m2, anexo ao terreno onde o requerente construiu um armazém e que lhe foi cedido por esta 
Câmara Municipal, em reunião de 12 de Setembro de 2000. -------------------------------------------  
 

4 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
4.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA 
LARANJEIRA � APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO 
VALOR DO PASSE ESCOLAR 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 10 de Janeiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Sinalização de menor e família com necessidade de apoio no transporte escolar. -------------
---- Depois de analisada a situação sócio-económica e realizada visita domiciliária ao agregado 
familiar do menor António Manuel Almeida Laranjeira, pude verificar que se trata de um 
agregado familiar constituído por três elementos (pai, companheira e filho daquele) que 
apresenta algumas carências económicas. -----------------------------------------------------------------
---- É de salientar que aquele menor esteve a ser acompanhado pelo Serviço de Menores em 
Risco, de Viseu, e após decisão judicial de Novembro de 2007, procedeu-se à alteração da 
medida aplicada anteriormente: de institucionalização (Viseu) passou para apoio junto do pai 
(residente em Nelas), facto que resultou em muitas mudanças para o agregado familiar. ----------
---- Aquando do início do ano lectivo, o menor foi integrado num CEF (Curso de Educação 
Formação) na área da Administração ministrado na Escola Grão Vasco, permitindo que em dois 
anos tenha equivalência ao 9.º ano de escolaridade, bem como integre um estágio profissional 
de três meses. Os Serviços Técnicos consideraram que não era benéfico para o António integrar 
outra turma na sua nova área de residência até porque em Nelas não existe nenhum CEF na área 
da Administração. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em termos de apoio, a Escola Grão Vasco assegura a alimentação e o material escolar 
sendo que o transporte terá de ser a família a efectuar o seu pagamento. -----------------------------
---- Depois de realizada a avaliação do agregado familiar, caso V.ª Ex.ª entenda, o encargo com 
o passe escolar poderá ser suportado na totalidade pela Autarquia. -----------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno António Manuel Almeida Laranjeira 
seja suportado pela Autarquia na sua totalidade. --------------------------------------------------------- 
4.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 24 de Janeiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas. ---------------
---- Tendo os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas solicitado à autarquia a 
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atribuição de subsídios para aquisição de manuais escolares e material pedagógico para os 
alunos com carências económicas e para aquisição de material de expediente e limpeza para as 
salas dos jardins de infância e 1º.ciclo do ensino básico; e analisado o valor dos subsídios 
atribuídos no ano lectivo de 2006/2007 que perfaziam um total de 21.000 euros foi proposto 
pelo executivo camarário uma manutenção deste valor. ------------------------------------------------
---- Tomando em consideração o valor atribuído o Serviço Educativo propõe a seguinte 
distribuição: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Estando matriculados no presente ano lectivo cento e dezasseis alunos carenciados no 1.º 
Ciclo no Concelho de Nelas, setenta e nove (68,1%) no Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato 
de Almeida e trinta e sete (31,9%) no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, o 
subsídio para aquisição de manuais escolares e material pedagógico deverá ser distribuído do 
seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida � cinco mil oitocentos e sessenta e 
três euros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � dois mil setecentos e quarenta e sete 
euros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Encontrando-se cinquenta e nove salas em funcionamento em ambos os ciclos, trinta e 
sete (62,7%) no Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e vinte e duas no 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim (37,3%), o subsídio para aquisição de material 
de expediente e limpeza para as salas dos jardins de infância e 1º. ciclo do ensino básico deverá 
ser distribuído, levando em consideração uma média de 210 � por sala, da seguinte forma: ------
---- a) Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida � sete mil setecentos e setenta euros; 
---- b) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � quatro mil seiscentos e vinte euros. ---
--- À consideração de Vª. Exª.�. ----------------------------------------------------------------------------
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de 
Canas de Senhorim um subsídio, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior 
de Educação, atrás descrita,  total geral de 21.000  (vinte e um mil euros), distribuído conforme 
a seguir se indica: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida: ----------------------------------------------------
---- - Aquisição de materiais escolares � cinco mil oitocentos e sessenta e três euros; -------------
---- - Aquisição de material de expediente e limpeza � sete mil setecentos e setenta euros. -------
---- - Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------
---- - Aquisição de materiais escolares � dois mil setecentos e quarenta e sete euros; --------------
---- - Aquisição de material de expediente e limpeza � quatro mil seiscentos e vinte euros. ------- 
 

5 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

5.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DA PICOTA, EM NELAS, 
FREGUESIA DE NELAS � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 913/2007, no valor de 
615,61 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP no 
Caminho da Picota, em Nelas, Freguesia de Nelas e autorizou o seu pagamento. -------------------
5.2.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DA PERCERIA, EM VALE DE 
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MADEIROS, FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM � ORÇAMENTO � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 378/2007, no valor de 
624,67 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP no 
Caminho da Perceria, em  Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6 � SUBSÍDIOS 

 
6.1. SPORTING CLUBE DE SANTAR � PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 2 de Janeiro de 2008, do Sporting Clube de Santar, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------------
---- Pedido de subsídio ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Direcção do Sporting Clube de Santar, dando continuidade a um trabalho que vem de há 
longos anos para enriquecer o seu património, como foi a construção da sua sede, construção do 
seu campo de futebol, mais tarde com renovação do mesmo e a compra de uma carrinha Toyota 
de 9 lugares. E mais recentemente a construção das novas bancadas foi possível pela aposta dos 
seus dirigentes, pela ajuda dos Santarenses e principalmente pela ajuda que sempre nos foi 
prestada pela Câmara presidida por Vossa Excelência. -------------------------------------------------
---- Neste contexto tem este clube a necessidade de adquirir mais uma carrinha para transporte 
dos seus atletas, por neste momento já termos uma equipa de formação, que nos obriga a ter 
mais transporte. A carrinha em causa, uma Toyota de 9 lugares com o valor comercial de 
19.000 euros e que iria resolver muitos dos problemas do Sporting Clube de Santar. Apesar do 
esforço da direcção não conseguimos só por nós adquirir este transporte. ---------------------------
---- Por este motivo, vínhamos mais uma vez, pedir junto de Vossa Excelência a ajuda  
necessária para a compra da respectiva carrinha. Com a compra deste transporte abdicaríamos 
dos transportes da C. M. Nelas. -----------------------------------------------------------------------------
---- Esperamos, como é hábito, que o nosso pedido seja bem acolhido.� ----------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou que, desde que o 
Sporting Clube de Santar comprou a carrinha não mais pediu transportes para os seus atletas e 
assim ficou auto-suficiente. ---------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva solicitou ao Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas se ele tinha algum estudo sobre se a compra da carrinha 
diminuía ou não os encargos, em horas extraordinárias, dos motoristas desta Câmara Municipal. 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas referiu que esse estudo 
estava feito e a contratação de mais um motorista diminuía as horas extraordinárias dos outros 
motoristas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues questionou o Executivo 
no sentido de saber, no caso da carrinha avariar, se o Sporting Clube de Santar pedia novamente 
transportes à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que se a carrinha 
avaria o Sporting Clube de Santar pede novamente transporte à Câmara Municipal. ---------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
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declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Independentemente das perguntas dos Senhores Vereadores, eu voto favorável porque 
aumenta o património do Sporting Clube de Santar, em vez de dar dinheiro para essas �mulas� 
que andam para aí a dar pontapés na bola.� ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou, que não era liquido que a 
carrinha diminua os pedidos de transportes à Câmara, mas que para que não se diga que o 
Partido Socialista obstaculizava a compra da carrinha os Vereadores do Partido Socialista iam-
se abster nesta deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente declarou que o Executivo Municipal ia dar subsídios extraordinários 
às outras associações desportivas como por exemplo o ABC e o Grupo Desportivo e Recreio de 
Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho afirmou que fazia parte dos órgãos 
sociais do ABC e como foi falado na reunião no ABC, que o subsídio pedido era por aquela 
Associação para fazer obras na sua sede, tal como o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques pôde verificar quando foi visitar a referida sede. ---------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que só queria realçar que o 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, só dava palpites e não 
fundamentava nada e afirmou também que não concordava com a atribuição daquele subsídio 
pois assim as associações ficavam com mais dinheiro que podiam gastar com as referidas 
�mulas velhas�. -----------------------------------------------------------------------------------------------       
---- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e quatro 
abstenções, dos Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel Borges 
da Silva, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, atribuir 
um subsídio no valor de 15.000 euros ao Sporting Clube de Santar, para ajudar nas despesas 
com a comprar de uma carrinha de nove lugares. --------------------------------------------------------
--- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a presente deliberação era um 
passo atrás nas deliberações anteriores que já foram tomadas por esta Câmara Municipal e de 
seguida leu uma declaração de voto subscrita por ele próprio e pelos Senhores Vereadores 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Nelas abstêm-se porque 
consideram a atribuição deste subsídio uma manifesta contradição em relação à política de 
atribuição de subsídios, a equipas de futebol, definida por este Executivo, ou seja, a atribuição 
de um subsídio global para cada uma das associações, durante a época desportiva. ----------------
---- Não pretendendo, de forma alguma, criar dificuldades a nenhuma associação do Concelho e 
em particular ao Sporting Clube de Santar, deixam, no entanto, à consideração da Senhora 
Presidente da Câmara e dos seus Vereadores que constituem a maioria, a possibilidade de, caso 
entendam, atribuir subsídios pontuais extraordinários a esta e outras associações que os venham 
a solicitar, mesmo que não se enquadrem na política traçada pela actual maioria. ------------------
---- Solicitam, neste contexto, lhes sejam facultadas cópias dos documentos de prestação de 
contas e relatórios de actividades, que aquela associação tenha entregue na Câmara, no 
cumprimento do protocolo estabelecido entre ambas as partes.� -------------------------------------- 
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6.2.FÁBRICA DA IGREJA DE CARVALHAL REDONDO � PEDIDO DE SUBSÍDIO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 15 de Outubro de 2007, da Fábrica da Igreja de Carvalhal 
Redondo, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- A Fábrica da Igreja Paroquial de Carvalhal Redondo, Contribuinte n.º 500843163, 
representada pelo seu presidente, P.e Delfim Dias Cardoso, vem, por este meio, solicitar um 
subsídio no valor de 15.000 euros, para custear as despesas efectuadas na construção da Casa 
Mortuária da mesma localidade. ----------------------------------------------------------------------------
---- Certos da sua inexcedível generosidade e atenção, renovamos os nossos sinceros 
agradecimentos e cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou ao Executivo um documento 
onde constem os encargos financeiros que a Câmara Municipal gastou com a referida obra. -----
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 15.000 euros, à 
Fábrica da Igreja de Carvalhal Redondo, destinado a ajudar nas despesas com a construção da 
Casa Mortuária daquela localidade. ------------------------------------------------------------------------ 
6.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES QUE ORGANIZAM O 
CARNAVAL DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
----- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �O Município de Nelas tem o privilégio de ter todos os anos duas manifestações 
carnavalescas de grande nível. Ambas organizadas por associações locais e ambas merecedoras 
de apoio e acarinhamento por parte da autarquia. --------------------------------------------------------
---- Assim, estando assegurado o apoio aos organizadores do Carnaval de Nelas, por via da 
renovação de acordos anteriormente assumidos, importa definir o apoio financeiro a conceder 
às associações que organizam o Carnaval de Canas de Senhorim. ------------------------------------
---- Termos em que se propõe a cada uma das associações, Associação Recreativa e Cultural do 
Paço e União Cultural e Recreativa do Rossio, de um subsídio no valor de � 12.500,00, como 
apoio à organização e realização do Carnaval de Canas de Senhorim�. ------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que o valor de 12.500,00 � foi negociado com a Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim e com as associações que organizam o Carnaval de 2008. ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ----
6.4.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE 
SENHORIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA MODELO TEACH � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Durante o ano lectivo 2006/2007, o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, face 
ao elevado número de alunos com problemas de autismo existentes no seu território educativo, 
solicitou à Câmara que dotasse uma das salas da Escola do 1.º CEB da Feira, com equipamento 
especial por forma a que pudesse ser utilizado o método pedagógico denominado por Modelo 
Teach, especialmente concebido para alunos com este tipo de problemas. ---------------------------
---- No início do corrente ano lectivo a sala onde aquele equipamento estava instalado foi 
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necessária para instalar uma turma do 1.º CEB daquela escola, o agrupamento viu-se na 
contingência de, ou deixar de prestar aquele serviço, ou instalar aquela sala num espaço da 
escola sede do agrupamento, para o que teria de efectuar pequenas obras de adaptação. ----------
---- Tendo em atenção a elevada importância do serviço prestado para o desenvolvimento das 
capacidades cognitivas dos alunos referenciados, optou por efectuar as obras e instalar o 
equipamento numa nova sala criada no espaço da escola sede do agrupamento. --------------------
---- As obras terão importado aproximadamente em � 10.000,00 + IVA. ----------------------------
---- Considerando que os alunos que frequentam aquele espaço são alunos do 1.º ciclo, que as 
autarquias têm, no que respeita a infra-estruturas e quanto aquele ciclo de ensino 
responsabilidades, foi solicitado que a Câmara pudesse compensar o Agrupamento pela 
execução daquela obra, facto que ficou já previsto no Orçamento Municipal para o corrente 
ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, propõe-se ao executivo que atribua ao Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim um subsídio de � 12.500,00 para pagamento das obras em causa.� -----------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 

7 � DIVERSOS 
7.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA �OS VERDES� � 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PROPOSTAS PARA ADITAMENTO AO PIDDAC 
2008 � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 851 � 237963/X, datado de 06 de Dezembro de 2007, do Grupo 
Parlamentar do Partido Ecologista �Os Verdes�, da Assembleia da República�, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Propostas para aditamento ao PIDDAC 2008 --------------------------------------------------------
---- Serve a presente para informar V.ª Ex.ª que o Grupo Parlamentar �Os Verdes� apresentou 
um conjunto de aditamentos à proposta de PIDDAC para 2008, de que destacamos a inclusão 
do projecto de obras necessárias à redução dos níveis de radão nos edifícios e habitações 
situados na zona mineira da Urgeiriça.� -------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
7.2.PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO SALVADOR DE CANAS DE SENHORIM � 
PEDIDO DE ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS TÉCNICOS, PELOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE OBRAS, PARA RESTAURO DA CAPELA DE SANTA BÁRBARA, DE 
URGEIRIÇA � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 29/2007, datado de 17 de Dezembro de 2007, da Paróquia do 
Santíssimo Salvador de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Ex.mª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Pedido de elaboração dos Projectos Técnicos � Restauro da Capela de Santa Bárbara - 
Urgeiriça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Fábrica da Igreja da Paróquia de Canas de Senhorim pretende restaurar a Capela de Santa 
Bárbara, na Urgeiriça. Esta, como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, está necessitada de uma 
pronta intervenção reabilitadora daquele espaço de culto. ----------------------------------------------
---- Assim, a nossa primeira preocupação prende-se com a elaboração de um projecto de 
Arquitectura e das respectivas Especialidades, em ordem a formalizarmos posteriormente uma 
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candidatura ao programa Trabalhos de Natureza Simples (TNS). -------------------------------------
---- Solicitamos que a autarquia, nesta fase, nos apoie com a elaboração dos respectivos 
trabalhos técnicos do âmbito da arquitectura e engenharia.� -------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar os Projectos de Arquitectura e Engenharia e assumir a respectiva 
responsabilidade exigida por lei, requeridos pela Paróquia do Santíssimo Salvador de Canas de 
Senhorim e referentes ao restauro da Capela de Santa Bárbara, de Urgeiriça. -----------------------  
7.3.IC6/IC7/IC37 � ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 
REDE RODOVIÁRIA NACIONAL NA REGIÃO DO CENTRO INTERIOR � 
CONSULTA PÚBLICA - REAPRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA EP 
� ESTRADAS DE PORTUGAL, EPE, EM 28/12/2007 
---- Presente o ofício n.º 2136 - 183449, datado de 27 de Dezembro de 2007, da EP � Estradas 
de Portugal, E.P.E., com sede em Almada, que a seguir se transcreve: -------------------------------
------- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Leonor Silva Pedro � Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IC6/IC7/IC37 � Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Rodoviário Nacional na Região 
do Centro Interior � Consulta Pública. ---------------------------------------------------------------------
---- O Conselho de Administração da EP - Estradas de Portugal, S.A., em cumprimento do  
estipulado no artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, informa que, com início 
no dia 31 de Dezembro de 2007 e pelo prazo de 30 dias, decorre o período de consulta pública 
do Plano Rodoviário Nacional da Região do Centro Interior (IC6, IC7 e IC37). --------------------
---- De acordo com o estipulado no ponto 8, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, sendo a 
Autarquia participante obrigatório do processo de consulta e dinamizador do envolvimento da 
população local, vimos solicitar a melhor colaboração de V.ª Ex.ª no sentido de providenciar a 
afixação de Edital em anexo nos locais de estilo, bem como na divulgação e acessibilidade ao 
público do Relatório do Plano e do Relatório Ambiental, que também se anexam. -----------------
---- Os comentários emitidos pelas instituições locais ou público interessado deverão ser 
dirigidos à EP � Estradas de Portugal, S.A., Praça da Portagem, 2809 � 013 ALMADA.� -------- 
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 15 de Janeiro 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �IC6/IC7/IC37 � Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Rodoviário Nacional na Região 
do Centro Interior � Consulta Pública. Requerente: Estradas de Portugal, E.P.E. -------------------
---- I. TRAÇADOS EM ANÁLISE ------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito da Consulta Pública da �Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Rodoviário 
Nacional na Região do Centro Interior� a �Estradas de Portugal, E.P.E.�, apresenta 3 cenários 
possíveis de traçado dos IC 6, IC 7 e IC 37, cuja descrição sumária é a seguinte: ------------------
---- A � CENÁRIO 1 DE BASE (PRN 2000): -----------------------------------------------------------
---- - IC 6 � Estabelece a ligação mais directa entre Coimbra e Covilhã. É a solução que melhor 
permite a articulação entre estes dois centros urbanos. --------------------------------------------------
---- - IC 7 � Inicia-se no IC 6 em Venda de Galizes, desenvolve-se a norte de Seia e Gouveia e 
liga à A25 entre Fornos e Celorico da Beira. -------------------------------------------------------------
---- - IC 37 � É o único cenário que contempla este IC. Inicia-se na A 25 a sul de Viseu, passa a 
norte de Nelas entre o Estádio Municipal e a Zona Industrial e termina no IC 7 perto de Seia. ---
---- B - CENÁRIO 3: Inclui apenas 2 IC�s, IC 6 e IC 7: ------------------------------------------------
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---- - IC 6 � Inicia-se no mesmo local previsto no cenário 1, passando a poente de Oliveira do 
Hospital e de Seia, terminando na A25 perto de Celorico da Beira (mesmo local  previsto no 
Cenário 1); -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - IC 7 � Inicia-se na A25 a sul de Viseu, passa a norte de Nelas entre o Estádio Municipal e 
a Zona Industrial e cruza o IC 6 a norte de Seia, terminando na A23 a norte da Covilhã. Este 
troço apresenta parte em túnel. -----------------------------------------------------------------------------
---- C - CENÁRIO COMPÓSITO: Inclui também apenas 2 IC�s, IC 6 e IC 7: ----------------------
---- - IC 6 � O traçado é parecido com o do Cenário 3. Tem início no mesmo local e termina na 
A25 junto a Fornos de Algodres.----------------------------------------------------------------------------
---- - IC 7 � Inicia-se na A25 a sul de Viseu no mesmo local dos outros cenários, passa entre 
Canas de Senhorim e Nelas, cruza o IC 6 a poente de Seia, terminando na A 23 a sul da 
Covilhã; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. BREVE ANÁLISE GERAL ------------------------------------------------------------------------
---- Face aos 4 Domínios Estratégicos de Avaliação � Qualidade Ambiental e Recursos, 
Acessibilidades, Desenvolvimento Regional e Territorial e Análise Económica, verifica-se o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) Qualidade Ambiental e Recursos -------------------------------------------------------------------
----- Todos os traçados em estudo apresentam impactes negativos neste domínio. É de salientar 
o pior comportamento do Cenário B (Túneis), sendo o cenário C (Compósito) o que induz 
menores efeitos negativos. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Acessibilidades ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Todos os traçados em estudo oferecem condições positivas neste domínio. No entanto, o 
melhor comportamento, apesar das questões de segurança, é o apresentado pelo cenário B 
(Túneis). Os outros cenários têm comportamentos equiparáveis. --------------------------------------
---- 3) Desenvolvimento Regional e Territorial ----------------------------------------------------------
---- Todos os traçados em estudo oferecem condições positivas neste domínio. O cenário B 
(Túneis) é o que apresenta maior potencial, mas os outros dois, embora de menor alcance, 
também apresentam grandes virtualidades. ---------------------------------------------------------------
---- 4) Análise Económica -----------------------------------------------------------------------------------
---- Da análise da rentabilidade económica, verifica-se que o cenário B (Túneis) apresenta 
efeitos muito negativos associados aos custos que envolve (cerca do dobro de qualquer um dos 
outros). Os cenários A e B têm a sustentabilidade financeira garantida. ------------------------------
---- Em resumo, o cenário B apresenta desempenhos muito positivos mas também outros muito 
negativos em aspectos estruturantes nos domínios do Ambiente e da Rentabilidade Económica. 
---- Pelo contrário, os cenários A e C traduzem um comportamento equilibrado e viável do 
ponto de vista financeiro. O C destaca-se pontualmente ao nível da sua capacidade de dinamizar 
a economia regional e evidencia menores impactes nos recursos. -------------------------------------
---- III. ANÁLISE DO TROÇO VISEU � NELAS ------------------------------------------------------
---- A ligação Viseu � Seia (IC37 no Cenário A e IC 7 no Cenário B) apresenta o mesmo 
traçado nos dois cenários, cruzando o IC 12 no nó de Nelas. É este traçado que melhor articula 
o tráfego com a nossa Zona Industrial, além de ser o trajecto mais curto entre Nelas e Viseu. 
Apresenta ainda outro nó no limite do concelho com o de Mangualde na zona de Santar. --------
---- No Cenário C (compósito), este troço cruza o IC12 a sul de Nelas, afastando-se do corredor 
onde se verificam actualmente fluxos intensos, fruto da intensa relação funcional, económica e 
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social entre Nelas e Viseu (Relatório Ambiental). Irá criar outro nó no IC12 e ainda outro na 
margem direita do Rio Dão. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Ainda de acordo com o Relatório Ambiental, os cenários A e B facilitam, simultaneamente, 
a interacção urbana Nelas � Viseu, reforçando os laços existentes e o aproveitamento que 
historicamente Nelas vem fazendo dos fluxos de passagem em direcção à Serra da Estrela em 
matéria de alojamento e restauração. O contornar de Nelas pelo Sul não só coloca em causa o 
funcionamento deste conjunto de relações como retira uma forte base de apoio às deslocações 
de médio curso que se fazem em direcção ao maciço central. ------------------------------------------
---- Em relação ao tráfego previsto, é de destacar que esta variante a Sul de Nelas apresenta 
volumes de tráfego significativamente mais reduzidos. -------------------------------------------------
---- Do ponto de vista ambiental, a variante a Sul de Nelas apresenta aspectos positivos por se 
afastar de uma zona extremamente complexa do ponto de vista orográfico e minimizar a 
interferência com a área de vinha da região demarcada do Dão. ---------------------------------------
---- Face ao exposto e tendo em conta os aspectos positivos e negativos, neste troço, o cenário C 
(compósito) apresenta um traçado menos favorável na perspectiva do desenvolvimento 
regional, tanto à escala local como à escala supra-regional. --------------------------------------------
---- IV. PARECER DOS SERVIÇOS / CONCLUSÃO -------------------------------------------------
---- Atendendo a que: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Os cenários A e B apresentam o mesmo traçado para o troço Viseu � Nelas e que o seu 
comportamento geral, face aos domínios estratégicos de avaliação, apresenta mais aspectos 
positivos que negativos; -------------------------------------------------------------------------------------
---- - O cenário C, sendo equilibrado na sua totalidade, apresenta um traçado para este troço 
com mais aspectos negativos que positivos. --------------------------------------------------------------
---- Julga-se que, para o concelho de Nelas, a solução que aparentemente apresenta maior 
capacidade de dinamizar a economia local e regional, seria o Cenário C (compósito) com 
alteração do traçado Viseu � Nelas, troço que seria substituído pelo traçado contemplado nos 
Cenários A e B. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Á superior consideração de V. Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente pediu ao Senhor Eng.º Luis Almeida para prestar alguns 
esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Eng.º Luis Almeida explicou o assunto realçando o facto do cenário que 
contempla a existência de túneis ficar no dobro do preço dos outros traçados. ----------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu parte do relatório referente ao Cenário 
C e realçou ser a favor da construção dos túneis, visto que a apreciação apresentada pela EP �
Estradas de Portugal, E.P.E estava a ser feita de uma forma mais política do que técnica. --------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu uma declaração 
subscrita por ele próprio e pelos Senhores Vereadores Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, realçando a posição dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista sobre este assunto, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �No âmbito da Consulta Pública do Plano Rodoviário Nacional na Região Centro Interior 
(IC 6, IC 7, IC 37), os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Nelas, em 
reunião ordinária de 29 de Janeiro de 2008: --------------------------------------------------------------
---- 1 � Manifestam a sua preferência pelo traçado identificado como �Opção B � Cenário 
Extremado�, que faz a ligação do IP5-A25, a partir de Viseu, ao IP2-A23, na Covilhã, com 
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passagem por Nelas, entre o Estádio Municipal e a Zona Industrial e por Seia, com 
atravessamento da Serra da Estrela através de túneis. ---------------------------------------------------
---- Esta preferência baseia-se na avaliação e ponderação dos vários factores críticos para a 
decisão, apresentados no Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica, agora em discussão, 
muito em especial os de natureza rodoviária, como sejam o desempenho da rede e a segurança e 
os de natureza social, ambiental e de desenvolvimento económico. ----------------------------------
---- Este traçado é o que melhor serve os interesses do concelho de Nelas, tendo em conta a 
necessidade premente de melhorar os acessos à Capital do Distrito, Viseu e ao maior destino 
turístico da região, Serra da Estrela, mas também, o aproveitamento das potencialidades 
geográficas do concelho, muito em especial os benefícios que as obras de requalificação da 
Linha da Beira Alta, poderão trazer, aumentando a capacidade de oferta da Estação de 
Caminhos de Ferro de Nelas e a sua aptidão natural para servir toda a região, principalmente 
Viseu e Seia e toda a zona da Beira Serra. ----------------------------------------------------------------
---- Na ligação de Seia para a Covilhã poderá ser equacionada uma alternativa que não obrigue 
à execução de túneis ou, neste caso, por se tratar de uma opção economicamente desvantajosa, 
poderão ser estudadas formas alternativas de financiamento da construção e exploração deste 
troço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Recomendam que seja estudada a sua interligação com o IC12, de forma a permitir a 
melhoria do acesso ao centro da Vila, à Estação de Caminho de Ferro e à Zona industrial do 
Poço Forrado, bem assim como às localidades mais próximas. Nesse sentido, para além do nó 
de ligação com o IC 12, deverá ser prevista a construção de um outro nó de ligação com a E.N. 
n.º 234, devendo ser estudada a possibilidade deste troço do IC7-IC37, entre estes dois nós, 
servir de acesso ao nó do IC12. -----------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Rejeitam liminarmente a �Opção C � Cenário Compósito�, na medida em que, para 
além de prejudicar gravemente o desenvolvimento de Nelas e do Concelho, este traçado 
representar, em si mesmo, um factor de isolamento e constrangimento em relação a Canas de 
Senhorim e ao seu crescimento, pois que esta Vila ficaria irremediavelmente confinada por três 
eixos rodoviários, a saber: -----------------------------------------------------------------------------------
---- - IC 12 a Norte � Poente; -------------------------------------------------------------------------------
---- - IC 7-IC 37 a Nascente, em hipótese; ----------------------------------------------------------------
---- - E.N. n.º 234, em conjunto com a Linha do Caminho de Ferro, a Sul � Nascente.� -----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que comungava da opinião 
doas Senhores Vereadores do Partido Socialista, que concordava com a proposta do traçado 
com túneis e que podiam contar com ele para reunir com o Senhor Secretário de Estado das 
Obras Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas também subscreveram a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva também subscreveu a proposta 
apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista. -----------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que então, no âmbito da consulta pública da 
�Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Rodoviário Nacional na Região do Centro Interior -  
IC 6, IC 7 e IC 37� toda a Câmara subscrevia a proposta apresentada pelos Senhores 
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Vereadores do Partido Socialista, a qual ia ser enviada à Assembleia Municipal para apreciação 
e posteriormente às entidades competentes. -------------------------------------------------------------- 
7.4.CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL � PROJECTO LEI � LEI ELEITORAL DOS 
ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS � MOÇÃO/DELIBERAÇÃO - 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 1171, datado de 14 de Janeiro de 2008, da Câmara Municipal do 
Seixal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Projecto Lei � Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais � Moção/Deliberação --------
---- Junto remeto, o texto da moção aprovada pela Câmara Municipal do Seixal na sua Reunião 
Ordinária do passado dia 9 de Janeiro de 2008, em que se manifesta frontal e público desacordo 
quanto à forma e conteúdo do projecto de lei n.º 432/X � Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais (alterações) que, a ser aprovada, significaria um profundo retrocesso no 
Estado Democrático e nos valores de Abril do património colectivo do Poder Local.� ------------
---- �PROPOSTA � Projecto Lei � Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações) 
� Moção/Deliberação ----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Poder Local tem constituído um espaço insubstituível de participação das populações, 
dos agentes locais e dos partidos políticos na vida democrática das Freguesias, dos Municípios 
e de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- O Poder Local Democrático é um património colectivo dos Portugueses, indissociável 
da incomensurável transformação qualitativa do País, tendo por base o desenvolvimento local 
com reflexo na qualidade de vida das populações, a par do contributo positivo em dinâmicas 
regionais, mesmo sem regionalização. ---------------------------------------------------------------------
---- Enquadram-se aqui a Organização Associativa dos Municípios, a Cooperação Inter-
Municipal, a participação em Sistemas Multimunicipais ou o balanço claramente positivo na 
utilização de fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------------
---- Neste contexto, é indispensável destacar o papel do Poder Local Democrático enquanto 
principal responsável pelo investimento público em Portugal, em áreas essenciais como o 
Abastecimento de Água, o Saneamento e Tratamento de Efluentes, a Rede Viária, a Rede 
Pública de Jardins de Infância e do 1.º Ciclo do Ensino Básico ou a cobertura nacional de 
Equipamentos Culturais, Desportivos e Sociais. ---------------------------------------------------------
---- O Poder Local, emanação da vontade das populações, tem assumido desde o 25 de Abril um 
valioso contributo para a construção e aprofundamento da Democracia, num modelo 
inseparável da eleição directa dos executivos municipais. ----------------------------------------------
---- A realidade é que, nestas mais de três décadas expurgando exemplos negativos, o Poder 
Local é, em Portugal, um modelo de referência de funcionamento democrático, de construção 
participada na resposta às necessidades das populações, de proximidade dos cidadãos em 
relação à gestão autárquica, de possibilidades de controlo democrático permanente da 
actividade dos eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- A verdade inquestionável é que estamos perante um quadro de exercício do Poder Local 
consagrado constitucionalmente, que honra a Democracia Portuguesa e que importa preservar, 
valorizar e aprofundar. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- O Projecto de Lei n.º 431/X, com a designação de Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias 
Locais (alterações), subscrito pelos Grupos Parlamentares do PS e PSD e com entrada na 
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Assembleia da República em 20/12/2007, elimina a eleição directa das Câmaras Municipais. ---
---- Trata-se de um modelo que visa claramente garantir, de forma artificial e administrativa, 
uma maioria absoluta à força política que detenha a Presidência, em prejuízo do funcionamento 
colegial dos Órgãos Autárquicos e do acompanhamento plural da gestão dos executivos 
municipais, reduzindo drasticamente o quadro de fiscalização democrática e de gesta 
transparente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Trata-se de uma proposta que tem por base uma concepção de poder absoluto e de 
personalização extrema que subverte o princípio fundamental da representatividade política nos 
executivos municipais como expressão da escolha directa dos eleitores, em clara contradição 
com a afirmação expressa na exposição dos motivos do presente Projecto de Lei n.º 431/X, uma 
�maior e mais efectiva responsabilização que favoreça a desejável transparência e uma mais 
directa relação entre os eleitos e os seus eleitores�. ------------------------------------------------------
---- No modelo proposto, é o Presidente da Câmara eleito que determina, por sua escolha 
pessoal, a composição da maioria absoluta do executivo, não sendo sequer obrigado a cumprir a 
ordem de eleição para a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------
---- Um outro argumento justificativo da alteração do modelo de eleição dos executivos 
municipais é o da �(�) criação de melhores e efectivas condições de governabilidade (�)�, cai 
redondamente por terra quando, com o actual sistema eleitoral, ao longo de mais de 30 anos e 
de nove mandatos autárquicos, apenas em 20 vezes � menos que 1% do total dos 2.755 
executivos municipais que foram constituídos � foi necessário recorrer a eleições intercalares. --
---- E mesmo neste quadro importa referir que, em metade destas situações, a Presidência das 
Câmaras era exercida com a maioria absoluta de eleitos pela respectiva força política. ------------
---- Interessa neste contexto de análise, sublinhar, face ao Projecto de Lei apresentado, as 
questões que subvertem por completo o actual modelo em que assenta o Poder Local 
Democrático em Portugal: -----------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Garantir uma maioria absoluta de mandatos, mesmo quando essa não é a vontade 
expressa pelos eleitores, ao reduzir artificialmente a representação das forças políticas 
minoritárias e ao assegurar a atribuição de mandatos à força maioritária, para além da sua 
representatividade. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Atribuir ao Presidente da Câmara um Poder Absoluto e discricionário na escolha dos 
membros que integram o executivo municipal, com um modelo de composição do órgão apenas 
dependente da sua vontade e alterável em qualquer momento, em substituição do 
funcionamento colegial. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Reduzir à expressão mínima a pluralidade da composição dos executivos municipais 
com inevitáveis consequências no empobrecimento democrático do Poder Local e na 
capacidade de fiscalização e controlo directo da actividade da Autarquia. ---------------------------
---- A aplicação deste novo quadro legal significaria, para a composição actual dos executivos 
municipais, excluir 242 eleitos em representação das forças políticas não maioritárias, 
empobrecendo a expressão da pluralidade em 226 municípios. ----------------------------------------
---- 4 � Pretensamente em nome da �governabilidade�, o que se propõe é um sistema que, pelos 
seus princípios, pode levar, pelo contrário, à institucionalização da instabilidade ao prever a 
possibilidade da queda da Câmara Municipal � com a realização de eleição intercalar � pela 
aprovação de uma moção de censura por 3/5 da Assembleia Municipal. -----------------------------
---- 5 � Em nome da �Eficácia�, o que se propõe é um modelo de parlamentarização da vida 
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Autárquica, acabando com uma realidade no conjunto inegavelmente positiva, de trabalho, 
diálogo, participação e cooperação dos eleitos na resolução dos problemas concretos das 
populações e na construção do progresso local. ----------------------------------------------------------
---- 6 � Em nome de uma �maior homogeneidade� e de assegurar a �governabilidade� 
garantindo uma maioria absoluta � já hoje existente em 281 Câmaras Municipais, abrangendo 
mais de 90% dos municípios � institui-se um sistema assente numa concepção absoluta do 
Poder. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 7 � Em nome da �Democracia� e de uma solução para as actuais �distorções� �cuja 
correcção se impõe�, aos presidentes das Juntas de Freguesia continuará a ser assegurada a sua 
participação na Assembleia Municipal � que se tem constituído como uma inegável mais valia 
pela proximidade dos eleitos às populações � sendo inconcebível que passem a ter um estatuto 
de clara menorização ao ficarem arredados da intervenção em questões decisivas para a vida 
Municipal � Grandes Opções do Plano e Orçamento, Fiscalização da Actividade da Câmara, 
Constituição do Executivo Municipal e Deliberação de Moção de Rejeição. ------------------------
---- Em consonância com este quadro de análise, a Câmara Municipal do Seixal delibera: -------
---- 1. Reafirmar os princípios constitucionalmente consagrados para o Poder Local 
Democrático: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Respeito integral pela vontade manifestada no voto popular. ------------------------------------
---- - Exercício do Poder Colegial democrático e transparente, expresso na gestão participada e 
no controlo democrático da actividade dos eleitos. ------------------------------------------------------
---- - Proximidade entre a gestão autárquica e as populações. ------------------------------------------
---- 2. Manifestar frontal e público desacordo quanto à forma e conteúdo do projecto de lei n.º 
431/X � Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações) nomeadamente no que se 
refere: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.1 � À eliminação da eleição directa das Câmaras Municipais, acentuando o seu carácter 
presidencialista e colocando em causa o funcionamento colegial e plural deste órgão. ------------
---- 2.2 � Ao não cumprimento do princípio constitucional da proporcionalidade, expresso num 
modelo que levará à constituição de executivos administrativamente maioritários, não 
respeitando os resultados eleitorais. ------------------------------------------------------------------------
---- 2.3 � Ao pendor vincadamente presidencialista, redutor do espaço democrático dos órgãos 
autárquicos executivos e o da transparência de fiscalização. -------------------------------------------
---- 2.4 � Ao pretenso reforço dos poderes de fiscalização do órgão deliberativo assente no 
poder de moção de censura das Assembleias Municipais, quando ao mesmo tempo não irão 
deter a capacidade para intervir na alteração das Grandes Opções do Plano e Orçamento. --------
---- 2.5 � Ao estatuto de inconcebível menoridade dos Presidentes de Junta de Freguesia, 
enquanto membros das Assembleias Municipais, arredados da intervenção em questões 
decisivas na vida municipal. --------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Propor a todos os Eleitos do Poder Local, independentemente da sua representação 
política, que se manifestem contra esta proposta de lei que, a ser aprovada, significaria um 
profundo retrocesso no Estado Democrático e nos valores de Abril do Património Colectivo do 
Poder Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Propor ao Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no 
âmbito do pedido de apreciação do Projecto de Lei, que seja convocada no curto prazo, uma 
reunião extraordinária do Conselho Geral da ANMP, tendo em conta a importância 
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transcendente desta matéria para o futuro do Poder Local e do próprio país. ------------------------
---- 5. Remeter a Moção/Deliberação para as seguintes entidades: ------------------------------------
---- - Presidente da República. ------------------------------------------------------------------------------
---- - Presidente da Assembleia da República. ------------------------------------------------------------
---- - Primeiro Ministro. --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Secretário de Estado da Administração Local. -----------------------------------------------------
---- - Grupos Parlamentares da Assembleia da República. ----------------------------------------------
---- - Comissão Parlamentar do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. ------------
---- - Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. ----
---- - ANMP � Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------------------
---- - Junta Metropolitana de Lisboa. -----------------------------------------------------------------------
---- - Assembleia Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------------------------------------
---- - AMRS � Associação de Municípios da Região de Setúbal. --------------------------------------
---- - Grandes Áreas Metropolitanas, Comunidades Urbanas e Associações de Municípios. ------
---- - Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Assembleias Municipais.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
7.5.ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO � 
ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de alteração aos Estatutos da Associação de Municípios da Região 
do Planalto Beirão, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -------- 
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta, devendo o assunto ser 
presente à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas, para aprovação, nos 
termos da alínea m), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------- 
  

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 
8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 02 de Janeiro de 2008 e 17 de Janeiro de 2008, 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 da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 02 de Janeiro de 2008 e 17 de Janeiro de 2008, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
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fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 02 de Janeiro de 2008 e 17 de Janeiro 
de 2008, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------ 
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 02 
de Janeiro de 2008 e 17 de Janeiro de 2008, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 07 de Janeiro de 2008 e 22 de Janeiro de 2008, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
8.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CANGUEIRO, FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTES: ANTÓNIO MANUEL TAVARES MENDES E MARIA 
FERNANDA FONSECA RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 08 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 119, de 03/01/2008. Local: �Cangueiro� � Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
António Manuel Tavares Mendes e Maria Fernanda Fonseca Ribeiro. -------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
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pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito ao �Cangueiro�, artigo 9225, localizado na Freguesia de Canas 
de Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. --------------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito ao �Cangueiro� � freguesia de 
Canas de Senhorim, em que são requerentes António Manuel Tavares Mendes e Maria 
Fernanda Fonseca Ribeiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CANGUEIRO, FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTES: ANTÓNIO MANUEL TAVARES MENDES E MARIA 
FERNANDA FONSECA RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 08 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 117, de 03/01/2008. Local: �Cangueiro� � Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
António Manuel Tavares Mendes e Maria Fernanda Fonseca Ribeiro. -------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito ao �Cangueiro�, artigo 9200, localizado na freguesia de Canas 
de Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. --------------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
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relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, sito ao �Cangueiro� � freguesia de 
Canas de Senhorim, em que são requerentes António Manuel Tavares Mendes e Maria 
Fernanda Fonseca Ribeiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.6.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 698, de 18/12/2007 � Café do Centro da Reunião e Convívio das 
Carvalhas, sito nas Carvalhas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 708, de 26/12/2007 � Bar da Associação Recreativa de Vila de 
Senhorim, sito na Vila de Senhorim, com o horário de funcionamento das 12:00 h às 02:00 h, 
sem encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 710, de 21/12/2007 � Café Dias, de Manuel Borges Dias, sito no 
Folhadal, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem encerramento semanal. -
---- - Registo de entrada n.º 715, de 26/12/2007 �O Século � Cafetaria e Cervejaria, Ld.ª�, sito 
em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 675, de 11/12/2007 �Café� de Alberto Pereira Borges, sito na Av.ª 
António Joaquim Henriques, n.º 8, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 
24:00 h, encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------------------------
----  À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.7.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 695, de 18/12/2007 � Café de Natália Mendes Loureiro, sito na 
Póvoa de Santo António, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal, da �Mercearia� o horário de funcionamento é das 08:00 h 
às 22:00 h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 611, de 05/11/2007 - Café Pastelaria �Decreto�, de José Andrade 
Marques, sito na Rua da Liberdade, n.º 2, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 
h às 02:00 h, sem encerramento semanal. -----------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 613, de 06/11/2007 � Café Lobo Negro, de Maria Natália Borges da 
Silva, sito na Lapa do Lobo, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 639, de 20/11/2007 �Hotel Urgeiriça�, sito na Urgeiriça, com o 
horário de funcionamento permanente das 00:00 h às 24:00 h. ----------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.8.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
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bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 666, de 07/12/2007 � Café/Snack-Bar, de Álvaro Sampaio, sito na 
Rua das Casquilhas, n.º 45, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, 
sem encerramento semanal, da Mercearia com horário de funcionamento das 08:00 h, 
encerramento às 20:00 h, com período para almoço das 12:00 h às 14:00 h. ------------------------
---- - Registo de entrada n.º 672, de 10/12/2007 � Café Restaurante �Retiro das Laranjeiras�, de 
António Monteiro Ribeiro, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 47, em Nelas, com o horário 
de funcionamento das 09:00 h às 23:00 h, encerramento semanal ao Sábado. -----------------------
---- - Registo de entrada n.º 686, de 13/12/2007 � Café de António Silveira Lopes, sito na 
Travessa da Capela, n.º 08, em Moreira, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 02:00 
h, sem encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 689, de 17/12/2007 �Café Alegria�, de Carlos Luis Alves, sito em 
Vila Ruiva, com o horário de funcionamento permanente das 09:00 h às 24:00 h, sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 696, de 18/12/2007 �Café� de Aurora Couto Lopes, sito em Vilar 
Seco, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 
12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo a partir das 12:00 h. ----------------------
----  À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.9.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------



Fls.__________ 
Reunião de 29-01-2008 

 

30 

---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 651, de 03/12/2007 � �Ouronelas� - Ourivesaria e Relojoaria  
Unipessoal, Ld.ª, de Carlos Manuel Monteiro de Almeida, sito na Av.ª João XXIII, Edifício 
Central, Piso 0, Loja 9, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com 
paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 661, de 05/12/2007 � �Mercearia e Taberna�, de Rosa Conceição 
Brites Agostinho Santos, sito no Largo do Comércio, n.º 12, no Folhadal, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 23:00 h, com paragem para almoço das 12:30 horas às 14:00 
horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 667, de 07/12/2007 � �Mercearia� de Severino dos Santos 
Carvalho, sito na Vila de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 21:00 h, 
com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h. ------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 676, de 11/12/2007 � �Cabeleireira� de Maria de Fátima Pereira 
Gouveia Silva, sito na Rua Sacadura Cabral, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo e Segunda Feira de manhã. ----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 682, de 12/12/2007 �Serralharia�, de Augusto Martins da Costa, 
sito na Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 30, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 22:00 h, com período para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 683, de 12/12/2007 - �Materiais de Construções� de Coimbras Cia, 
Ld.ª, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, R/C, frente, fracção c, em Canas de Senhorim, com  
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 
14:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 690, de 17/12/2007 � Mini-Mercado, de Élia Maria Rosa Pais 
Loureiro, sito na Rua do Soitinho, em Carvalhal Redondo, com horário de funcionamento das 
07:00 h às 22:00 h, com período para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.10.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 15 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
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---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 719, de 27/12/2007 � �Mercearia e Vinhos�, de Armando Dias 
Mendes, sito na Rua do Rossio, n.º 13, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 08:00 h às 24:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e sem encerramento 
semanal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 716, de 27/12/2007 � �Snack-Bar�, de Agostinho Jesus Coelho 
Amaral, sito na Rua Josefa Carlota, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------
---- - Registo de entrada n.º 99, de 03/01/2008 � �Talho J. Coelho�, de João Manuel Henriques 
Coelho, sito na Rua Luis de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda 
Feira a Sexta Feira das 08:30 h às 19:00 h, ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, com período de 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 727, de 28/12/2007 � �Mini-Mercado� de José Neves dos Reis, sito 
em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 21:30 h, com período 
para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo à tarde. -----------------
---- - Registo de entrada n.º 92, de 03/01/2008 �Cabeleireira�, de Ana Alves, sito na Rua do 
Pombal, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal à Segunda Feira. ---------------------------
---- - Registo de entrada n.º 11800, de 19/12/2007 - �Talho� de Luis Miguel Rodrigues dos 
Santos, sito em Mercado da Vila, em Canas de Senhorim, com  horário de funcionamento das 
08:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1183, de 19/12/2007 � �FR-TOC� Técnicos Oficiais de Conta, em 
Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 09:00 h às 18:30 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Sábado e Domingo. --------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.11.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 15 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
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Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 702, de 20/12/2007 � �Mercearia�, de Maria Encarnação Figueiredo 
Alves Sampaio, sito na Rua Padre Joaquim Loureiro Pinto, n.º 43, em Moreira, com o horário 
de funcionamento das 07:00 h às 23:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --
---- - Registo de entrada n.º 706, de 26/12/2007 � �Artigos Chineses�, de Ni Xu Qian, sito na 
Rua da Estação, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 707, de 26/12/2007 � �Malmequer�, de Lucília das Dores André de 
Matos, sito no Centro Comercial João XXIII, loja 16, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com período de almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 709, de 21/12/2007 � �Mini-Mercado�, de Maria de Fátima 
Sampaio Marques Araújo, em Casal Sancho, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
20:00 h, com período para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo 
a partir das 12:00 h. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 711, de 21/12/2007 - �Cabeleireira�, de Maria Luísa Almeida Reis 
Andrade, sito na Rua Carlos Afonso Paiva, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo e Segunda Feira. ---------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 11801, de 19/12/2007 - �Cabeleireira�, de Graça Maria Peixoto 
Marques Moura Pereira, sito na Rua do Soito, em Canas de Senhorim, com  horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 11:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal à Segunda Feira. -------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1182, de 19/12/2007 � �Aurorasantos� Canalizações e 
Climatização, Ld.ª, sito na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com horário de 
funcionamento das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.12.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 14, de 02/01/2008 � �Snack-Bar�, de Elsa Maria Pais de Sousa 
Pereira, sito na Rua D.ª Maria Eduarda dos Santos, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07:30 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal. 
---- - Registo de entrada n.º 02, de 02/01/2008 � �Sapataria Casa Nova�, de Maria de Lurdes 
Casanova Moreira, sito na Rua Luis de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, encerramento semanal ao 
Domingo excepto no Natal e na Páscoa. ------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3, de 02/01/2008 � �PINTO�S SAPATARIA�, de António Manuel 
Paiva Pinto, sito na Rua Luis de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 
h às 19:00 h, com período de almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 37, de 02/01/2008 � �CRUZEIRO BAR�, de Carlos Alberto Nisa da 
Silva, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem 
período para almoço e encerramento semanal. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 39, de 03/01/2008 - �Associação do Folhadal�, sito em Folhadal, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 40, de 28/12/2007 - �MINI-MERCADO TERRA & MAR�, de José 
Carlos Morais, sito no Largo de São Sebastião, em Canas de Senhorim, com  horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 42, de 03/01/2008 � �MINI-MERCADO�, de Aurora da Conceição 
Santos Loureiro Henriques, sito na Rua do Vale, n.º 32, em Vilar Seco, com horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta das 07:00 h às 21:30 h, ao domingo das 07:00 h às 11:30 h, 
com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e sem encerramento semanal. -------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.13.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 13, de 02/01/2008 � �Café - Canas�, sito na Rua D.ª Maria Eduarda 
dos Santos, Bloco 1, Loja 1, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00 
h às 02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal. -------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 43, de 28/12/2007 � �Sapataria�, de José Carlos Morais, sito no 
Largo de São Sebastião, 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 encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 44, de 03/01/2008 � �Café das Toiças�, de Susana Sofia Alves Pais, 
sito no Bairro das Toiças, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda-Feira a 
Domingo das 08:00 h às 02:00 h, às Sextas, Sábados e Véspera de Feriado das 08:00 h às 04:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 45, de 03/01/2008 � �Escrita Bar, Ld.ª�, sito no Largo São João de 
Deus, em Nelas, com o horário de funcionamento de Domingo a Quinta-Feira das 08:00 h às 
02:00 h, Sexta, Sábado e vésperas de feriado das 08:00 h às 04:00 h, sem período para almoço e 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 100, de 03/01/2008 - �Zélita Agência Funerária, Ld.ª�, sito na Rua 
do Pombal, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 h e sem encerramento semanal. ------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 101, de 03/01/2008 - �Talho�, de José Manuel Mendes Matias,  sito 
em Canas de Senhorim, com  horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo e Segunda. -------------
---- - Registo de entrada n.º 104, de 03/01/2008 � �Elegante II�, de Abrantes & Silva � 
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Exploração de Cafés, Ld.ª, sito na Av.ª João XXIII, Lote 6, Bloco 1, Loja 2, em Nelas, com 
horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.14.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 507, de 14/01/2008 � �Café da Mata�, de Maria de Fátima Reis, sito 
na Rua das Flores, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 
02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal. ------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 701, de 20/12/2007 � �Nelas Natur� Comercialização de Produtos 
Naturais, de Francisco José de Campos, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 141, de 04/01/2008 � �Café Snack Bar�, de António Fernando 
Coimbra Avelino, sito na Rua das Amoreiras, em Moreira, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 142, de 04/01/2008 � �Cuba Livre�, de Cândido Ribeiro & Correia, 
sito no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a 
Domingo das 09:00 h às 02:00 h, ao Sábado e vésperas de feriado das 09:00 h às 04:00 sem 
período para almoço e encerramento semanal. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 144, de 04/01/2008 - �Loja dos 300�, de Luis Filipe Pinto dos 
Santos, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com 
paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 153, de 04/01/2008 - �Supless�, de Maria Mafalda Nascimento 
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Faria, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 3, Lote 4, Loja 1, em Nelas, com  horário de 
funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 184, de 08/01/2008 � �Restaurante e Café�, de Isilda Maria 
Laranjeira Pina, sito na Rua das Casquilhas, n.º 18, R/C, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
Sábado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.15.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 338, de 10/01/2008 � �Café Rossio�, de Eduardo Manuel Pais 
Sousa Araújo, sito no Largo do Rossio, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal. -----------------------
---- - Registo de entrada n.º 414, de 11/01/2008 � �Mercearia�, de Artur Mendes Abrantes, sito 
na Rua Direita, n.º 52, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 
22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:30 e sem encerramento semanal. ----------
---- - Registo de entrada n.º 453, de 11/01/2008 � �Seguros�, de Mestre Batista Seguros, 
Limitada, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 46/48, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 17:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao Sábado e Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 498, de 14/01/2008 � �Café Avenida�, de Luis Filipe Pinto Santos, 
sito na Rua do Rossio, n.º 57, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h, sem período para almoço e encerramento semanal. ------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 504, de 14/01/2008 - �Café�, de Maria Olívia Alves Fernandes, sito 
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na Av.ª Sá Carneiro, n.º 38/40, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 02:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à Segunda Feira. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 505, de 14/01/2008 - �Mini-Mercado�, de Rui Carlos dos Santos 
Ferreira, sito em Santar, com  horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem 
para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 506, de 14/01/2008 � �Mercearia�, de Herculano Paiva Loureiro, 
sito na Rua da Escola, n.º 9, em Carvalhas, com horário de funcionamento das 06:00 h às 23:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � OUTDOOR COM 24 M2 
(8,0 X 3,0) NA VARIANTE À EN N.º 234. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MCO � 
MEDIA CAPITAL OUTDOOR � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0) na Variante à EN 
n.º 234 � Registo n.º 653, de 04/12/2007. Local: Nelas. Requerente: MCO � Media Capital 
Outdoor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita licença para instalar um painel publicitário (outdoor) com 24 m2 
(8,0 x 3,0) com moldura em zinco, fixo a 3 cantoneiras de ferro implantadas no solo, próximo 
da 2.ª rotunda depois da rotunda da vinha na Variante à EN n.º 234, na localidade, freguesia e 
concelho de Nelas, conforme esquema construtivo e planta de localização entregue na 
pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 07/08, de 
03/01/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim sendo, não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança 
rodoviária e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam 
confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. --------------
---- 4. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação do 
painel. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário. -------------------------------------------
---- 5. É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte publicitário. ---------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0) na Variante à EN n.º 234, em Nelas, em 
que é requerente a firma MCO � Media Capital Outdoor, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------  
8.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � OUTDOOR COM 24 M2 
(8,0 X 3,0). LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MCO � MEDIA CAPITAL OUTDOOR � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0) � Registo n.º 
652, de 04/12/2007. Local: Nelas. Requerente: MCO � Media Capital Outdoor. -------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita licença para instalar um painel publicitário (outdoor) com 24 m2 
(8,0 x 3,0) com moldura em zinco, fixo a 3 cantoneiras de ferro implantadas no solo, próximo 
da rotunda do Lar de 3.ª Idade, na Av.ª António Monteiro, na localidade, freguesia e concelho 
de Nelas, conforme esquema construtivo e planta de localização entregue na pretensão. ----------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 06/08, de 
03/01/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim sendo, não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança 
rodoviária e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam 
confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. --------------
---- 4. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação do 
painel. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário. -------------------------------------------
---- 5. É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte publicitário. ---------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0) na Av.ª António Monteiro, em Nelas, em 
que é requerente a firma MCO � Media Capital Outdoor, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
8.18.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � OUTDOOR COM 24 M2 
(8,0 X 3,0). LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MCO � MEDIA CAPITAL OUTDOOR � 
EVENTUAL INDEFERIMENTO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0) � Registo n.º 
654, de 04/12/2007. Local: Nelas. Requerente: MCO � Media Capital Outdoor. -------------------
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---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita licença para instalar um painel publicitário (outdoor) com 24 m2 
(8,0 x 3,0) com moldura em zinco, fixo a 3 cantoneiras de ferro implantadas no solo, próximo 
da rotunda da Biblioteca Municipal, na Av.ª Dr. José P. Loureiro, na localidade, freguesia e 
concelho de Nelas, conforme esquema construtivo e planta de localização entregue na 
pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------ 
---- 3 � A Junta de Freguesia de Nelas vê inconveniente no solicitado, �pois este local não será 
o mais apropriado para a colocação de publicidade desta natureza�, de acordo com o parecer 
com referência 05/08, de 03/01/2008. ---------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. De visita ao local e análise do pedido, sou de opinião que o pedido de instalação do 
outdoor, devido à sua dimensão, afecta negativamente a estética do local. --------------------------
---- 2. Mais informo que no local indicado não existe qualquer inscrição publicitária. -------------
---- 3. O pedido de licenciamento de publicidade poderá ser indeferido sempre que provoque 
obstrução das perspectivas panorâmicas ou afecte a estética ou ambiente dos lugares, dos 
edifícios ou da paisagem, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do artigo 14.º, do Regulamento de 
Publicidade do Município de Nelas. -----------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim, deixo à consideração de V.ª Ex.ª o indeferimento ou não da pretensão. -------------
---- - Caso concorde com o indeferimento, de acordo com o n.º 1, do Art.º 100.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, o requerente tem direito a ser ouvido antes da decisão final ser 
tomada, pelo que sugiro que se promova a sua audiência prévia escrita. -----------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de indeferir a pretensão pelo 
que se deve proceder à audiência prévia do requerente, MCO � Média Capital Outdoor, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
8.19.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE - PUBLICIDADE SONORA. LOCAL: 
CONCELHO DE NELAS. REQUERENTE: JOSÉ CARVALHO LOPES CRUZ � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 21 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Licença de publicidade � Publicidade sonora - Registo n.º 36, de 02/01/2008. Local: 
Concelho de Nelas. Requerente: José Carvalho Lopes Cruz. -------------------------------------------
---- 1. 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. ------------------------
---- 2. O requerente solicita emissão de licença de publicidade sonora, a instalar nas duas 
unidades móveis licenciadas, com o intuito de promover a sua actividade de vendedor 
ambulante de peixe fresco. ----------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A difusão de publicidade através de meios sonoros fixos ou móveis é objecto de 
licenciamento temporário, com sujeição aos limites em legislação especial sobre o ruído. --------
---- 4. O requerente possui cartão de vendedor e as suas duas viaturas licenciadas para o fim 
pretendido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
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--- 1. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não da licença de 
publicidade sonora da venda de peixe fresco. ------------------------------------------------------------
---- Caso V.ª Ex.ª concorde, deverão ser cumpridas as seguintes condições: ------------------------
---- a) A unidade móvel emissora de som não pode estacionar dentro dos aglomerados urbanos, 
salvo se tiver o equipamento de som desligado, de acordo com o n.º 2, do artigo 32.º do 
Regulamento de Publicidade de Nelas. --------------------------------------------------------------------
---- b) As unidades móveis publicitárias não podem permanecer estacionadas no mesmo local 
por período superior a duas horas, de acordo com o n.º 3, do artigo 32.º do Regulamento de 
Publicidade do Município de Nelas. -----------------------------------------------------------------------
---- c) Apenas poderá recorrer à publicidade sonora no período compreendido entre as 07:00 
horas e as 20:00 horas, de acordo com o ponto p), do D.L. n.º 09/2007, de 17/01, alterado pelo 
D.L. n.º 278/2007, de 01/08. --------------------------------------------------------------------------------
---- d) Deverá respeitar as regras em matéria de emissões sonoras previstas no D.L. n.º 
221/2006, de 08/11. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade sonora, 
em todo o concelho de Nelas, em que é requerente José Carvalho Lopes Cruz, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------
8.20.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL � TIPO 3 � 
INDÚSTRIA DE VINHO. REQUERENTE: VINÍCOLA DE NELAS, S.A. LOCAL: 
NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Autorização de Localização Industrial � Tipo 3 � Indústria de Vinho. Processo n.º 
01/2008. Requerente: Vinícola de Nelas, S.A. Local da obra: Nelas. ---------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado pelo requerente, autorização de localização de instalação/legalização de um 
estabelecimento industrial do Tipo 3 � Indústria de vinhos, pertencente à Vinícola de Nelas, 
S.A. existente na Avenida da Liberdade, em Nelas, com o intuito de regularizar/legalizar a sua 
situação perante a entidade coordenadora, previsto no n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 
69/2003, de 10/04, com as alterações do D.L. n.º 183/2007, de 09/05. -------------------------------
---- 2. De acordo com tal como é definido na alínea d), do n.º 2, do art.º 4.º, do D.L. n.º 08/03, 
de 11 de Abril, alterado pelo D.R. n.º 61/2007, de 09/05, o terreno em causa situa-se em 
�Restantes localizações�, ou seja, zonas não abrangidas por planos de urbanização ou planos de 
pormenores, alvarás de loteamento com fins industriais e parques industriais, mas cujo plano 
director municipal as consagra para uso industrial. ------------------------------------------------------
---- 3. Este local situa-se em espaço urbano 1, Zona Residencial R1 de Nelas, de acordo com o 
artigo 28.º, do Regulamento do PDM de Nelas, no qual é permitido a manutenção e instalação 
de armazéns e unidades industriais das classes C e D (tipo 3 e 4) compatíveis com a habitação, 
ao nível do R/C ou da cave, excepto se dispuserem de equipamento de movimentação de cargas 
ou outros que provoquem ruídos, maus cheiros ou vibrações incómodas. ----------------------------
---- 4. Os estabelecimentos de tipos 2 e 3 a instalar em restantes localizações previstas em plano 
director municipal para utilização industrial necessitam de prévia autorização, emitida pela 
respectiva Câmara Municipal, de acordo com o n.º 6, do artigo 24.º, do D.R. n.º 08/03, de 11 de 



Fls.__________ 
Reunião de 29-01-2008 

 

41 

Abril, alterado pelo D.R. n.º 61/2007, de 09/05. ---------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Estas instalações industriais encontram-se em laboração há bastantes anos, não havendo 
qualquer reclamação relativo aos ruídos ou odores desagradáveis, apresentando-se 
aparentemente compatível com as habitações vizinhas. -------------------------------------------------
---- 2. Assim, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a autorização ou não da localização industrial. 
Caso seja autorizada, deverá ser emitida nas seguintes condições: ------------------------------------
---- - a) A laboração do estabelecimento deve fazer-se sem prejuízo ou incómodo para os 
operários e terceiros nas suas pessoas e bens, que resultem da emissão de quaisquer elementos 
insalubres, perigosos ou incómodos tais como poeiras, fumos, vapores, ruídos e vibrações, 
águas residuais e outros, devendo para o efeito adoptarem-se as disposições técnicas necessárias 
para reduzir ao mínimo as emissões para o exterior. ----------------------------------------------------
---- - b) Ser cumprida a legislação ambiental em vigor, nomeadamente no que respeita a ruído, 
resíduos sólidos, poluição atmosférica, óleos usados e tratamento de efluentes líquidos 
industriais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - c) Esta autorização de localização caduca no prazo máximo de dois anos, de acordo com o 
n.º 15, do art.º 4.º, do D.R. n.º 8/2003, de 11 de Abril, alterado pelo D.R. n.º 61/2007, de 09/05. 
---- - d) Deverá ser fornecido ao requerente planta autenticada com a localização autorizada. ----
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de autorização de localização 
industrial � Tipo 3 � Indústria de Vinho, Processo n.º 01/2008, em que é requerente a Vinícola 
de Nelas, S.A., com sede em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------- 

9 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
---- Em virtude de não se encontrar nenhum Público presente na sala não se verificou nenhuma 
intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Presidente, 
_______________________________________ 

 
O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 

_______________________________________ 


