
 
Fls.__________ 

Reunião de 29-04-2008 

 

1 

 
ACTA Nº. 8 

                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE 
DE ABRIL DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e nove dias do mês de Abril 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. ---- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr.ª 
Natália Henriques Coelho, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e 
uma abstenção, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, a acta da reunião 
ordinária realizada em 08 de Abril de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração de voto, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �No que respeita à referência às minhas declarações referidas na página 11 da projectada 
acta reafirmo que as mesmas são descontextualizadas do que referi relativamente aos motivos 
que me levaram a sair da vice-presidência da Câmara, nunca tendo referido qualquer �ausência 
de valores, cunhas� como consta mas questionando apenas a autoridade moral do meu 
interlocutor para me fazer desafios como acabava de fazer. --------------------------------------------
---- Mais reafirmo que desafiei o Sr. Vereador a encetar essa discussão nos órgãos judiciais 
competentes, local onde prestaria todos os esclarecimentos sobre os desvios à legalidade e à 
licitude que entendia verificarem-se contra a minha vontade no período em que permaneci 
como vereador em permanência sem exclusividade. ----------------------------------------------------
---- Um dos casos referidos na reunião a que se reporta a acta foi precisamente o do 
procedimento referente à adjudicação da instalação do �� --------------------------------------------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 88.805,59 � (oitenta e oito mil oitocentos e cinco 
euros e cinquenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 164.016,52 � (cento e 
sessenta e quatro mil dezasseis euros e cinquenta e dois cêntimos). ---------------------------------- 
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INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas apresentou o voto de louvor 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Na sequência de mais uma grande vitória do Académico Basket Club de Nelas não 
poderíamos deixar de expressar à associação, particularmente aos seus dirigentes, técnicos e 
atletas o reconhecimento da autarquia pela forma elevada como promovem a prática desportiva. 
---- Congratulando-nos pela vitória na Taça da Associação de Futebol de Viseu em Futsal, 
propõe-se à Câmara que aprove o presente voto de louvor pelos sucessos alcançados.� -----------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, apresentaram um voto de congratulação, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ao tomar conhecimento de mais um êxito desportivo alcançado por uma das mais 
representativas associações desportivas do nosso Concelho, o ABC de Nelas, que se sagrou, 
mais uma vez, campeão distrital de futsal, na categoria de infantis, os vereadores do Partido 
Socialista exprimem desta forma o seu reconhecimento aos atletas, técnicos e dirigentes 
daquela associação e congratulam-se com mais este sucesso. ------------------------------------------
---- Este voto é extensivo aos atletas e técnicos da equipa de seniores da mesma modalidade, 
que conquistou a Taça da Associação de Viseu.� --------------------------------------------------------
---- Em virtude dos dois votos, um de louvor e outro de congratulação, atrás descritos, visarem 
o mesmo assunto e completarem-se um ao outro, foi deliberado, por unanimidade, fazer dos 
dois votos um só, ficando como a seguir se transcreve e que foi subscrito, por unanimidade: ----
---- �Na sequência de mais uma grande vitória do Académico Basket Club de Nelas, que se 
sagrou, mais uma vez, Campeão Distrital de Futsal nas categorias de Infantis, não poderíamos 
deixar de expressar à associação, particularmente aos seus dirigentes, técnicos e atletas o 
reconhecimento da autarquia pela forma elevada como promovem a prática desportiva. ----------
---- Congratulando-nos pela vitória na Taça da Associação de Futebol de Viseu em Futsal, 
propõe-se à Câmara que aprove o presente voto de louvor pelos sucessos alcançados.� ----------- 
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas apresentou o 
Voto de Louvor, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Após a vitória do Sporting Clube de Santar no Play Off de apuramento do 3.º classificado 
da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Viseu, que em princípio permite assegurar 
a promoção à Divisão de Honra, escalão máximo do futebol distrital, não podia deixar de 
felicitar toda a direcção, equipa técnica e atletas do clube, bem como os seus associados e 
simpatizantes pelo feito alcançado. ------------------------------------------------------------------------
---- Termos em que se propõe à Câmara que aprove o presente voto de louvor pelo sucesso 
alcançado.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Este voto de louvor foi subscrito por unanimidade. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, em nome dos Senhores 
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Vereadores do Partido Socialista, apresentou um voto de congratulação referente à inauguração 
da rotunda de Casal Sancho e no qual solicitava algumas informações, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista congratulam-se com a conclusão dos trabalhos na 
rotunda de Casal Sancho, obra que consideram muito importante para a segurança das 
populações residentes e também dos automobilistas que por ali circulam. ---------------------------
---- Solicitam lhes sejam facultadas agora as informações solicitadas em anterior reunião, 
aquando da aprovação do protocolo estabelecido com a Casa de Santar, nomeadamente: ---------
---- - Custo total da obra, incluindo materiais e mão-de-obra fornecidos pela autarquia; ----------
----- - Custo das contrapartidas dadas à Casa de Santar pela cedência do terreno.� -----------------
----- Seguidamente o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, em nome 
dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentou um voto de protesto referente à não 
existência da placa alusiva á primeira inauguração do Polidesportivo de Santar. -------------------
---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar, presente na sala, pediu a palavra e 
explicou que essa placa terá, em tempos, caído, ficando em pedaços e neste momento não sabe 
a data referente a essa primeira inauguração, que constava nessa placa, mas logo que descubra 
essa data, a referida placa será reconstituída e colocada no Polidesportivo de Santar. -------------
---- Face à explicação dada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar o Senhor 
Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues retirou o voto de protesto. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a retirada da placa da 
primeira inauguração do Polidesportivo de Santar deixava incomodada a Senhora Presidente da 
Câmara e que havia alguma vaidade da parte da Senhora Presidente em apagar o passado. -------
---- A Senhora Presidente afirmou que desconhecia a existência dessa placa e pediu ao Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral para que trabalhe e deixe trabalhar os outros. ------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges declarou que a afirmação atrás proferida pela 
Senhora Presidente da Câmara era ofensiva. --------------------------------------------------------------  

1 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.SENHOR VEREADOR DR. JORGE MANUEL E BRANQUINHO DE PAIS 
MONTEIRO � COMUNICAÇÃO DE FIM DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO 
PERÍODO DE UM ANO - CONHECIMENTO   
---- Presente uma carta, datada de 10 de Abril de 2008, do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Jorge Manuel Branquinho Pais Monteiro, Vereador desta Câmara Municipal, eleito pelo 
Partido Socialista, venho, desta forma, ao abrigo do artigo 77.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pedir o fim da suspensão do seu 
mandato, a partir de 01 de Maio de 2008 � o qual havia suspenso por um período de um ano, 
aproximadamente, desde 04/05/2007-, de forma a poder participar na primeira reunião da 
Câmara do mês de Maio.� -----------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, em nome do Executivo 
Municipal, afirmou que se congratulava com o regresso do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel 
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Branquinho Pais Monteiro e agradeceu o contributo dado pela Senhora Vereadora Dr.ª Natália 
Henriques Coelho, a qual agiu sempre de forma elevada e correcta e desejou-lhe boa sorte na 
sua vida pessoal e política. ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho agradeceu as palavras proferidas pelo 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, ditou para a acta a declaração que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Pretendia agradecer e evidenciar o contributo dado pela Dr. Natália Henriques Coelho 
enquanto Vereadora desta Câmara Municipal, sempre dado com ponderação e sabedoria na 
discussão dos vários assuntos e a postura séria com que esteve no Executivo, salientando a 
coerência, frontalidade e lealdade com que sempre pautou a sua conduta. ---------------------------
---- Desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais e contamos tê-la de novo 
entre nós o mais breve possível. � --------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva também ditou para a acta a seguinte 
declaração: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A evidência do meu comportamento durante o tempo em que a Dr.ª Natália Henriques 
Coelho foi Vereadora é o sinónimo do respeito que tenho por ela.� ----------------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho agradeceu as palavras de todos os 
Membros presentes e fez votos para que a Câmara continue a trabalhar com respeito mútuo 
entre todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.BENEFICIAÇÃO DA E.M. CANAS DE SENHORIM/AGUIEIRA � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS - 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da E. M. Canas de Senhorim/Aguieira�, adjudicada à firma Asfabeira � 
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 145.418,51 � (cento 
e quarenta e cinco mil quatrocentos e dezoito euros e cinquenta e um cêntimos), de acordo com 
o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. -----
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
2.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � ADELINO MARQUES NOVO � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação datada de 14 de Abril de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário Adelino 
Marques Novo, contribuinte n.º 104072334, residente na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, n.º 
158, 3525-502 Aguieira, que acordou o seguinte: ------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
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20 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 358 m2.  

 
 
501,20 � Terreno (vinha) 358  1,40 � 501,20 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. -----------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Adelino Marques Novo, pela quantia de quinhentos e um euros e vinte 
cêntimos, para a obra de: �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, bem 
como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
2.3.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � MARIA DE LURDES MORAIS LOPES � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação datada de 15 de Abril de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram a proprietária Maria de 
Lurdes Morais Lopes, contribuinte n.º 112694896, residente na Av.ª Lourenço Marques, n.º 3 
CV, direita, 2720-526 Amadora, que acordou o seguinte: ---------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

11 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno da proprietária a área de 407 m2. A proprietária não aceita ficar 
com a área sobrante e propôs a aquisição de toda a parcela.  

 
 
 
 
 
7.506,00 � 

Terreno (vinha) 874  5,00 � 4.370,00 � 
Oliveiras 72 43,00 � 3.096,00 � 

Árvores de Fruto 2 20,00 �       40,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. -----------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição, na totalidade, do terreno atrás 
referido, de que é proprietária Maria de Lurdes Morais Lopes, pela quantia de sete mil 
quinhentos e seis euros, para a obra de: �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do 
Salgueiro)�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------- 
 

3 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
3.1.PONTO DA SITUAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO PROJECTO DO PARQUE 
ECOLÓGICO DA QUINTA DA CERCA � CONSOLIDAÇÃO E RENOVAÇÃO DO 
PROTOCOLO 
---- Presente um e-mail, datado de 31 de Março de 2008, do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
----  �Exm.ª Sra. Presidente ----------------------------------------------------------------------------------
---- Respeitosos cumprimentos. -----------------------------------------------------------------------------
---- Venho ao abrigo do disposto na Lei das Autarquias, requerer a V.ª Ex.ª que se digne 
agendar para discussão na próxima reunião ordinária de 8 de Abril o assunto seguinte: -----------
---- - Ponto da situação sobre a realização do projecto da �Quinta da Cerca�. -----------------------
---- Este assunto já tinha sido abordado na reunião ordinária de 8 de Abril de 2008, tendo a 
Senhora Presidente da Câmara informado, nessa reunião, que este assunto seria agendado para a 
presente reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também um fax, datado de 22 de Abril de 2008, da Liga de Amigos de 
Conimbriga, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------
---- �Consolidação e renovação do Protocolo -------------------------------------------------------------
---- Agradeço a entrega urgente desde Documento aos destinatários ---------------------------------
---- Exma Srª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -----------------------------------------------
---- CC/ do vereador Dr. Manuel Marques. ---------------------------------------------------------------
---- Em conformidade com as decisões da nossa reunião do passado dia 16 de Março, junto 
remeto a Vª Exª o documento destinado a ser presente à próxima sessão do executivo, 
naturalmente depois de analisado e consensualizado entre as duas partes. ---------------------------
---- Ele contém um preâmbulo explicativo, que evidenciará os passos positivos dados, reafirma 
o compromisso LAC/ CMN e, sobretudo, amplia o alcance político, económico e social do 
projecto, conferindo-lhe uma dimensão de estratégia para o desenvolvimento sustentável do 
concelho de Nelas e da sua região. -------------------------------------------------------------------------
---- A fim de deixar toda a margem ao consenso político, mas também para diminuir ao máximo 
o risco de bloqueio das nossas futuras iniciativas, o texto do Protocolo ampliado surge separado 
dos seus anexos, que poderão ser objecto de maior controvérsia. Mas, desde modo, as distintas 
 votações permitirão também a clarificação das posições políticas em presença e, sobretudo, 
medir a consistência real dos compromissos e dos actos políticos. ------------------------------------
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---- Na sua dimensão e objectivos o projecto é realista mas de uma enorme exigência para cada 
uma das partes, não implica apenas e empenho e competência, mas também sacrifício e espírito 
de missão. O prémio é, no entanto, altamente recompensador: colocar o município de Nelas na 
primeira linha europeia da mudança de paradigma e funções das autarquias tradicionais, uma 
autarquia para o desenvolvimento sustentável,  à escala, naturalmente, da sua e nossa  dimensão 
relativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aguardando as suas notícias e outros contactos para estabelecer o texto final. -----------------
---- Com os melhores cumprimentos. ----------------------------------------------------------------------
---- O Presidente da LAC. - Prof António dos Santos Queirós. � --------------------------------------
---- �Documento de Consolidação e Ampliação do Protocolo -----------------------------------------
---- Preâmbulo: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Importância regional e nacional do Projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca. -------
---- Circuito Arqueológico e Etnográfico das Terras de Senhorim ------------------------------------
---- Rota Arqueológica e Etnográfica da Bacia do Médio e Alto Mondego e da Serra da Estrela -
---- Não existe em todo o país e porventura na própria Europa, um projecto que nas suas 18 
valências ofereça, simultaneamente: os novos produtos do turismo cultural, de natureza e em 
espaço rural, disponibilizados localmente mas também projectados em grandes Rotas regionais 
e transfronteiriças, com os seus Circuitos integradores de todos os patrimónios; o renascimento 
agro-silvo-pastoril que permite conter os incêndios, despoluir o ar e aumentar as reservas 
aquíferas; e a educação e lazer ambientais, orientado sobretudo para as famílias, as crianças e os 
mais velhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os estudos de mercado do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, com o funcionamento 
pleno das suas valências, prevêem que em dez anos o número de visitantes do Parque possa 
atingir os 90.000, o que significaria a multiplicação das oportunidades empresariais e de 
emprego nas diferentes áreas de turismo: Turismo de Natureza e Cultural, Turismo de 
Saúde/Termalismo, Turismo em Espaço Rural, Gastronomia do vinho e do queijo, Turismo de 
Congressos. Foram cerca de 12.000 os visitantes, em pequenos grupos, que já visitaram o 
Parque e centenas os grupos maiores a quem não pudemos receber por falta dos serviços 
básicos de apoio. Só através da INTERNET e do nosso site lac.pt, recebemos mensalmente 
perto de 13.000 visitantes, mais de 150.000 por ano, dos quais 30% oriundos de outros países. E 
o desenvolvimento do projecto contribuiu para a criação directa de uma dezena de postos de 
trabalho e para a empregabilidade de uma centena de trabalhadores e técnicos, que ali 
estagiaram e receberam formação. -------------------------------------------------------------------------
---- E se associarmos o Parque ao novo projecto do Circuito Arqueológico e Etnográfico das 
Terras de Senhorim, que o Parque Ecológico vai lançar em complemento das suas dezoito 
valências, incluindo 98 sítios com valor patrimonial distribuídos por todas as freguesias, 
particularmente em Senhorim, onde, na nossa opinião, a Casa dos Senas pode ser reabilitada 
para nela instalar o Centro de Etnografia, mas também em Canas de Senhorim, que deve 
receber uma sede condigna para o Museu de Arqueologia, então, a curto prazo podemos criar 
aqui um efectivo destino turístico regional e nacional. --------------------------------------------------
---- A Casa dos Senas possui projecto, que deve ser adaptado. ----------------------------------------
---- Em Canas de Senhorim há duas ou três hipóteses, de valorização de edifícios com valor 
patrimonial, nomeadamente na área dos fornos eléctricos: ---------------------------------------------
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---- Este projecto deve articular-se regionalmente para criar uma grande Rota Arqueológica e 
Etnográfica da Bacia do Médio e Alto Mondego e da Serra da Estrela, que pode englobar os 19 
municípios organizados na Associação do Planalto Beirão e estender-se aos municípios da 
região da Serra da Estrela, alguns já dotados de Museus Municipais e os seus Circuitos, mas 
todos com património etnográfico e monumentos arqueológicos. -------------------------------------
---- Panorama actual do Parque Ecológico da Quinta da Cerca e novos projectos e 
investimentos: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Uma Quinta Pedagógica, que recria a ecologia da paisagem, inventaria, protege e promove 
o equilíbrio entre a fauna e a flora endógenas. A Quinta foi certificada para a agricultura 
biológica e utilizará também os métodos da produção integrada. Possui agora luz eléctrica e 
foram recuperados os seus poços, minas e as ribeiras que a atravessam. -----------------------------
---- - Foi sendo realizado o Programa de reflorestação, com vista a criar uma floresta de uso 
múltiplo, com funções de regulação ecológica, produção de madeiras nobres e frutos silvestres, 
que já recuperou e plantou mais de 40.000 árvores, espécies autóctones capazes de produzir 
novas mais valias: carvalhos, castanheiros, cerejeiras, amieiros, sobreiros, azinheiras, 
medronheiros� Seguir-se-ão os Pomares com espécies autóctones e um banco genético 
regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - No âmbito dos programas mundiais destinados a controlar a mudança climática e 
promover a captura do carbono, será desenvolvido um programa pioneiro, com elevada 
componente científica e potencial económico, que visa a captura do carbono com base no 
desenvolvimento da floresta climácia mediterrânica e da agricultura tradicional, em parceria 
com entidades científicas e empresariais, de âmbito internacional. -----------------------------------
---- - Associado à floresta está instalado o Circuito de Manutenção; ----------------------------------
---- - A recuperação da Casa de Baixo permite começar a instalar um Centro de Formação 
Tecnológica, com a recuperação de técnicas tradicionais, aberto às terapias ocupacionais. Ali se 
instalou uma sala polivalente, como sala de formação e micro-galeria de arte, e uma pequena 
oficina de educação ambiental. -----------------------------------------------------------------------------
---- - Foi criada uma Rede articulada de percursos pedonais, a utilizar também pelas carroças, 
burros e BTT; -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Instalou-se o primeiro Jardim de Lazer (Jardim de Aromas para Invisuais) e, adjacente, 
um Parque de Merendas; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Está a ser instalado o Viveiro e o Horto Municipal, associando uma Nave-jardim e estufas 
de produção de plantas mediterrânicas. Dentro da estufa principal funcionará também um 
Planetário insuflável, com 4 programas: astronomia, geologia, biologia e mitologia e anexo, a 
observação telescópica do universo. Numa das suas áreas está a ser organizado o sector do 
Arboreto que apresenta a Flora Tropical dos Lusíadas (Canto X). ------------------------------------
---- - Está a ser plantado o Arboreto-jardim com a Flora Mediterrânica dos Lusíadas (Canto IX); 
---- - Foi reabilitada a Casa da Azinheira, que está a ser organizada para Centro de Interpretação 
do Parque e da Região Circundante, com funções adicionais de centro multirrotas do turismo 
cultural e de natureza, Turismo Ambiental, servido por modernos recursos tecnológicos e de 
comunicação; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Estão a ser projectados o Parque de Autocaravanismo e o Hotel Rural; -----------------------
---- - Está a ser projectada a recuperação do Grupo de Casas de Turismo Rural e a ser equipada 
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a Residência adossada à Casa de Baixo, com capacidade para o alojamento de dois casais de 
visitantes, com filhos, que carece apenas de água potável; ---------------------------------------------
---- - Está a ser projectado o depósito que vai ligar o PEQC à rede municipal de abastecimento 
de água, tendo a Câmara adquirido o terreno para esse efeito. -----------------------------------------
---- - Vai ser instalado o Centro de Lavoura. Além das infra-estruturas e equipamentos 
tradicionais, iniciaram-se os estudos preparatórios do campo experimental de micologia, do 
arboreto de frutos silvestres e dos pomares com banco genético. --------------------------------------
---- - E está a ser preparada a instalação do Rebanho, com redil e pastagens, para fins 
didácticos, de animação e produção de carne; ------------------------------------------------------------
---- - Está a ser projectado o Apiário; ----------------------------------------------------------------------
---- - Foi instalada uma Vinha de demonstração, com um  banco genético de espécies regionais, 
que produzirá em 2009 o primeiro vinho biológico da região, em parceria com a Adega 
Cooperativa e o Restaurante do Museu Monográfico de Conimbriga; --------------------------------
---- - Continuam a ser instalados os serviços sanitários e de alojamento que permitiram criar 
uma espécie de Santuário e permitirão organizar um Centro de Criação de gado Asinino. Com 
uma finalidade utilitária, passeios de descoberta da natureza e também de educação ambiental     
(Ética Animal); ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Prosseguem os trabalhos de inventário e conservação arqueológicos, em torno do Núcleo 
de Arqueologia e Etnografia: Moinho (Serração) e lagar, extensíveis aos Laboratórios e 
Oficinas do Museu Monográfico de Conimbriga. Foram descobertas gravuras rupestres pré-
históricas, que estão a ser estudadas e avaliadas. ---------------------------------------------------------
---- - A rede eléctrica do PEQC foi concebida para  receber as energias alternativas, pelo que 
está em fase de elaboração o lançamento de projectos nesta área. -------------------------------------
---- Um investimento reprodutivo. -------------------------------------------------------------------------
---- A LAC tem preparado, organizado e apoiado as candidaturas municipais, desde a vinha à 
reflorestação, o jardim de aromáticas/ invisuais, o arboreto com a Flora dos Lusíadas, a 
recuperação da Casa de Cima e da Casa de Baixo, como centro de interpretação e centro 
tecnológico, etc�com projectos já realizados que totalizam cerca de 700.000 � de apoios 
financeiros recebidos pela autarquia e 600.000 investidos directamente pela LAC na Quinta da 
Cerca, num investimento global que ronda um milhão e meio de euros. ---------------------------- 
---- Assim sendo, a Quinta da Cerca representa um investimento em que 70% por cento dos 
custos saíram de programas nacionais e comunitários de financiamento, promovidos pela LAC 
directamente ou através da autarquia, e a parte restante foi integralmente reinvestida no Parque. 
---- Neste contexto, o esforço financeiro do Orçamento Municipal torna-se irrelevante e o 
investimento, graças à reabilitação da paisagem e dos seus patrimónios (construído e natural) 
duplicou o seu valor no mercado. --------------------------------------------------------------------------
---- Novos projectos e investimentos em síntese ---------------------------------------------------------
---- I. Novos investimentos com projecto: -----------------------------------------------------------------
---- 1. Observatório astronómico com cafetaria: 133.216 �; --------------------------------------------
---- 2. Laboratório de plantas aromáticas: 77.605 �; -----------------------------------------------------
---- 3. Oficinas artesanais: 49.200 x2 = 98.400 �; --------------------------------------------------------
---- 4. Equipamento para a Oficina de Educação Ambiental: 20.000 �; ------------------------------
---- 5. Estufas x 3: 90.000 �; --------------------------------------------------------------------------------
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---- 6. Horto e Viveiro florestal: 30.000 �; ----------------------------------------------------------------
---- 7. Planetário insuflável e dois telescópios: 35.000 � + 15.000 �= 50.000 �; --------------------
---- 8. Mobiliário e equipamento de exposição: 20,000 �; ----------------------------------------------
---- 9. Parque de Autocaravanismo: 35.000 �; ------------------------------------------------------------
---- 10. Mobiliário e Equipamento da Casa de Baixo: 15.000 �; ---------------------------------------
---- 11. Casa da Bruxa: 39.639 �; ---------------------------------------------------------------------------
---- 12. Casa das Silvas/do Chão do Raposo: 42.393 �; -------------------------------------------------
---- 13. Estábulos: 81.859 x 2 =  163.718 �; --------------------------------------------------------------
---- 14. Obras de conservação das ruínas, barragem e ponte de atravessamento: 50.000 �; --------
---- II. Novos investimentos sem projecto: ----------------------------------------------------------------
---- 1. Orçamento estimado para a Casa dos Senas: 1.250.000 �; --------------------------------------
---- 2. Orçamento estimado para Canas de Senhorim: 1.500.000 � ; ----------------------------------
---- 3. Central e rede de painéis solares: 850.000 �; -----------------------------------------------------
---- 4. Pomares e banco genético: 40.000 �; --------------------------------------------------------------
---- 5. Campo e centro experimental de micologia: 100.000 �; ----------------------------------------
---- 6. Arboreto de frutos silvestres: 100.000 �; ----------------------------------------------------------
---- 7. Um Parque de Jogos Didácticos, tradicionais e infanto-juvenis, a instalar junto do Parque 
de Merendas com um Jardim dos Rios: 50.000 �; -------------------------------------------------------
---- 8. Arranjo dos caminhos e pontes  pedonais de atravessamento das ribeiras: 120.000 �; -----
---- 9. Hotel Rural/Hotel Escola com Centro de Congresso: 1.750.000 �; ----------------------------
---- 10. Casa da Lage: 40.000 �; ----------------------------------------------------------------------------
---- 11. Casa do Ribeirão: 60.000 �; ------------------------------------------------------------------------
---- 12. Casa  da Lavoura/do caseiro: 100.000 �; ---------------------------------------------------------
---- 13. Casa do caseiro:  80.000 �; -------------------------------------------------------------------------
---- 14. Adega. 40.000 �; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 15. Loja de Recolha de alfaias; 50.000 �; ------------------------------------------------------------
---- 16. Loja de produtos regionais: 40.000 �; ------------------------------------------------------------
---- 17. Rebanho (100 cabeças e redil): 10.000; ----------------------------------------------------------
---- 18. Apiário: 22.500 �; -----------------------------------------------------------------------------------
---- 19. Central e rede de painéis solares: 850.000 �; ----------------------------------------------------
---- 20. Pomares e banco genético: 40.000 �. -------------------------------------------------------------
---- Da Gestão e Co-Gestão. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Entre a Câmara Municipal de Nelas, adiante designada por CMN, e a Liga de Amigos de 
Conimbriga, adiante designada por LAC, é mantido e renovado o compromisso consignado nas 
cláusulas do Protocolo em vigor e ampliado o seu âmbito. Esta ampliação rege-se pelas 
cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Do financiamento dos Projectos -----------------------------------------------------------------------
---- 1ª. A CMN, promoverá em parceria com a LAC, todas as candidaturas necessárias à 
concretização do Projecto de Parque Ecológico da Quinta da Cerca, nomeadamente no âmbito 
dos programas do QREN. -----------------------------------------------------------------------------------
---- § Sempre que as condições de financiamento forem mais vantajosas, ou em razão dos 
condicionalismos legais do programa em causa, deverá a LAC encabeçar a candidatura, 
surgindo a CMN como parceiro. O princípio recíproco é igualmente válido. ------------------------
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---- § Os serviços prestados pela LAC na concepção e elaboração das candidaturas deverão ser 
contabilizados nos seus custos e pagos em conformidade, nos termos legais; -----------------------
---- § Sempre que o regulamento das candidaturas o permitir, estas deverão incluir a contratação 
de técnicos e outros colaboradores considerados necessários para a sua execução -----------------
---- Da execução do Projecto --------------------------------------------------------------------------------
---- 2ª. A LAC deverá providenciar a elaboração do Plano Geral de Segurança do PEQC, em 
colaboração com a CMN, as forças policiais, as corporações de bombeiros, a protecção civil e 
demais autoridades e entidades legalmente reconhecidas no sector. ----------------------------------
---- § Os custos dos serviços de segurança são da responsabilidade da CMN, em conformidade 
com o que for contratualizado em adenda ao Protocolo. ------------------------------------------------
---- Dos Deveres Específicos da LAC e da CMN --------------------------------------------------------
---- 3ª. A CMN obriga-se a instalar no PEQC o Horto Municipal e um Viveiro de Espécies 
Endógenas destinado aos jardins municipais e a povoar e repovoar o próprio PEQC, as ruas e os 
espaços verdes sob administração autárquica. ------------------------------------------------------------
---- § A CMN e a LAC assumirão em co-gestão estas estruturas, indicando para o efeito, cada 
uma das entidades, um responsável ------------------------------------------------------------------------
---- § Este sistema não invalida que a gestão de todas as estruturas do PEQC continue a ser da 
responsabilidade da LAC, nos termos protocolados. ----------------------------------------------------
---- § O pessoal contratado pela LAC fornecerá apoio científico e de supervisão técnica ao 
Horto e Viveiro Municipais, em troca da colaboração dos funcionários municipais nas 
actividades afins do PEQC. ---------------------------------------------------------------------------------
---- § A produção excedente de material vegetal será oferecido pelo PEQC ao mercado exterior, 
revertendo os rendimentos respectivos para a sua gestão sustentável. --------------------------------
--- 4ª. A CMN providenciará a recolha e aquisição das peças mais notáveis da etnografia 
regional e a sua reinstalação funcional no PEQC: noras, lagares e outros. ---------------------------
---- A LAC procurará reinstalar no PEQC as artes e ofícios tradicionais -----------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 5ª. O Parque de Autocaravanismo é considerado pelos dois parceiros um investimento 
prioritário e estruturante do PEQC, devendo assumir um carácter pioneiro em Portugal, ao 
fornecer a logística de manutenção e reciclagem ambiental, a informação turística, os produtos 
regionais e o complemento de alojamento aos autocaravanistas nacionais e internacionais. ------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 6ª. O Circuito Arqueológico e Etnográfico das Terras de Senhorim é considerado pelos dois 
parceiros um investimento prioritário e estruturante que projecta e amplia a função do PEQC 
para todo o concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 7ª. A Rota Arqueológica e Etnográfica da Bacia do Médio e Alto Mondego e da Serra da 
Estrela é considerada pelos dois parceiros um investimento prioritário e estruturante que 
projecta e amplia a função do PEQC para as regiões adjacentes, como Centro Multirotas do 
Turismo Cultural, de Natureza e em Espaço Rural ------------------------------------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 8.ª A investigação aplicada à captura do carbono é considerada pelos dois parceiros um 
investimento prioritário e estruturante que projecta e amplia a função do PEQC a nível 
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internacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 9.ª A investigação aplicada ao projecto de uma Central e rede de painéis solares é 
considerada pelos dois parceiros um investimento prioritário e estruturante que contribuirá para 
a sustentabilidade do PEQC, incluindo uma dimensão de investigação aplicada. -------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 10.ª O desenvolvimento do Centro de Lavoura é considerado pelos dois parceiros um 
investimento prioritário e estruturante que contribuirá para a sustentabilidade do PEQC, 
nomeadamente com a instalação do rebanho, apiário, pomares e banco genético, produção de 
vinho biológico, criação de gado asinino, campo experimental de micologia, arboreto de frutos 
silvestres, novas estufas de produção, parque de máquinas, entre outros, incluindo uma 
dimensão de investigação aplicada. ------------------------------------------------------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª. ------------------------------
---- 11.ª O desenvolvimento dos equipamentos de desportos de natureza é considerado pelos 
dois parceiros um investimento prioritário e estruturante que contribuirá para a sustentabilidade 
do PEQC, nomeadamente com a instalação nas proximidades do PEQC de um complexo-
desportivo de estágio e treino de âmbito nacional e tendo em conta as necessidades específicas 
do desporto escolar e dos clubes da região. ---------------------------------------------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª -------------------------------
---- Disposições Gerais ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 12ª. A experiência adquirida e a sua avaliação multilateral confirma que a sustentabilidade 
económica e financeira do PEQC depende sobretudo e no curto e médio prazo do pleno 
desenvolvimento do seu programa turístico, vocacionado para o Turismo Cultural, de Natureza 
e em Espaço Rural, complementado pela Gastronomia do Vinho do Dão e do Queijo da Serra 
da Estrela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- § O seu financiamento será assegurado nos termos da Cláusula 1ª, mas tendo em conta as 
especificidades legais nesta matéria, nomeadamente que as autarquias não têm competência 
legal para promover e gerir os investimentos turísticos, estando os programas do QREN 
reservados genericamente à iniciativa empresarial sob as suas diversas formas. --------------------
--- § As condições concretas de cada um dos investimentos serão objecto de contrato específico 
integrado em adenda ao Protocolo. -------------------------------------------------------------------------
---- § A LAC fornecerá à CMN apoio técnico para a elaboração do Regulamento Municipal de 
Turismo, nos termos da Cláusula 1ª ------------------------------------------------------------------------
---- 13ª. A violação culposa de qualquer das cláusulas do presente protocolo confere à outra 
parte o direito à rescisão do mesmo. -----------------------------------------------------------------------
---- 14ª. Fora dos casos previstos na cláusula anterior, a parte que rescindir o presente protocolo 
constitui-se na obrigação de indemnizar a outra pelos prejuízos eventualmente causados. --------
---- 15ª. Anexa-se o Protocolo do Parque Ecológico da Quinta da Cerca e novas prostas de 
adenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 16ª. O presente protocolo entrará em vigor imediatamente a partir da data da sua assinatura. 
---- Nelas, 29 de Abril de 2008. O Presidente da C. M. de Nelas, O Presidente da Liga de 
Amigos de Conimbriga. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Adenda Anexa, nº 1 --------------------------------------------------------------------------------------
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---- Cedência do direito de propriedade das ruínas da Casa da Bruxa e da Casa das Silvas, 
também denominada do Chão da Raposa para fins de TER_Turismo Em Espaço Rural. ----------
---- Fundamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de 
Amigos de Conimbriga, afirma que: -----------------------------------------------------------------------
---- �A CMN autoriza a LAC, no caso de esta assim o desejar, a construir e explorar no Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca um bar cafetaria e outros equipamentos de Restauração e 
Hotelaria�. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A Cláusula Décima Sexta do referido Protocolo obriga a LAC a desenvolver actividades 
empresariais de turismo ambiental. ------------------------------------------------------------------------
---- 3. A Cláusula Quinta afirma que a LAC utilizará todas as suas candidaturas autónomas para 
apoiar o Projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca. -------------------------------------------
---- 4. A Cláusula Vigésima Terceira afirma a possibilidade de a LAC construir as suas próprias 
instalações, a expensas suas ou com base em acordo com a CMN, devendo apresentar 
previamente à câmara Municipal os projectos, iniciar as obras em seis meses e conclui-las em 
trinta e seis meses. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. A Cláusula Trigésima Primeira abre a possibilidade de os bens imóveis ou equipamentos 
exclusivamente pertença da LAC poderem ser adquiridos pela CMN. -------------------------------
---- 6. Tendo como suporte o conjunto das disposições anteriores fixadas em Protocolo, a LAC 
propõe-se assumir, através do seu Departamento Empresarial, o investimento previsto para 
reabilitar e organizar o licenciamento das denominadas Casa da Bruxa e Casa das Silvas, esta 
também designada por Casa do Chão da Raposa, actualmente em ruínas. ---------------------------
---- 7. Para a realização destes propostas a LAC indica a sua empresa participada PATRAM, 
Lda. ou Ulisseia Hospedaria. --------------------------------------------------------------------------------
---- 8. A LAC, assume o compromisso de investir cem mil euros na reabilitação e licenciamento 
destas duas unidades de TER, nos termos definidos pelo Protocolo, para o que vai recorrer aos 
instrumentos de financiamento actualmente disponíveis e reservados ás empresas, 
nomeadamente: O Protocolo entre a Banca e o Instituto de Turismo de Portugal, destinado a 
financiar empreendimentos turísticos através de empréstimos bancários e os Sistema de 
Incentivos à Inovação. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 9. Para permitir a candidatura em causa, da inteira responsabilidade da LAC, é exigível a 
plena propriedade do empreendimento, como garantia bancária. --------------------------------------
---- 10. Neste contexto, a LAC, solicita da Câmara Municipal de Nelas a cedência do direito de 
propriedade das ruínas das Denominadas Casa da Bruxa e Casa das Silvas, esta também 
designada por Casa do Chão da Raposa, juntamente com uma faixa de terreno envolvente de 
cerca de 4.200 m2 para cada uma das reconstruções. ----------------------------------------------------
---- Condições específicas -----------------------------------------------------------------------------------
---- 11. A cedência será feita sob a forma de venda, ao preço de 1,25 � por m2, ficando 
acordado que o pagamento se fará através da prestação de serviços na área do Viveiro e Horto e 
com o fornecimento ao município de material vegetal. -------------------------------------------------
---- 12. Nos termos anteriormente referidos do Protocolo, particularmente da Cláusula 
Trigésima Primeira, caberá à CMN o direito de opção sobre a aquisição destas duas unidades, 
quando deixar de vigorar o referido Protocolo, em conformidade com o disposto no Artigo 
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1273 do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 13. A LAC compromete-se a realizar as obras necessárias à reabilitação e transformação 
das casas em referência em unidades de TER, do tipo casa de campo, assumindo os respectivos 
encargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 14. A empresa adopta os projectos de arquitectura que foram elaborados pela LAC com o 
apoio da DGEMN, actualmente na posse dos serviços técnicos da autarquia. -----------------------
---- 15. A empresa promoverá e valorizará essas unidades de alojamento junto do mercado 
nacional e internacional, cumprindo todas as disposições legais e regulamentos do Parque, 
conforme as orientações da LAC, sua entidade gestora. ------------------------------------------------
---- 16. A empresa, no âmbito do consórcio estabelecido com a INVESVITA SA, para a 
organização e promoção do turismo, afirma a intenção de reforçar os seus investimentos no 
âmbito dos projectos do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, nomeadamente o seu Hotel 
Rural, estruturas de animação e restauração. -------------------------------------------------------------
---- 17. As obras serão executadas e as casas disponibilizadas ao público no prazo máximo de 
três anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 18. No caso de não realização das obras neste prazo, por razões imputadas à empresa, os 
prédios vendidos reverterão de novo para a Câmara Municipal sem direito a qualquer 
indemnização, bastando para isso a notificação da LAC/PATRAM, com oito dias de 
antecedência, por carta registada. --------------------------------------------------------------------------
---- Contrapartidas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 19. A Câmara Municipal de Nelas cederá pelo valor e nas condições supra citadas, e com o 
acordo formal da LAC, a propriedade das estruturas físicas dos dois edifícios em ruínas e dos 
seus logradouros, cumprindo todas as condições legais para a realização das respectivas 
escrituras com uma área envolvente de cerca de 4.200 m2 cada uma, conforme o averbamento 
constante na Conservatória do Registo Predial de Nelas, no que concerne à Casa da Bruxa e 
uma área de igual dimensão no que respeita à denominada Casa das Silvas, ou Casa do Chão da 
Raposa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 20. As obras e encargos de instalação dos sistemas municipais de água, electricidade e 
esgotos, nos termos do Protocolo, serão da responsabilidade da Câmara Municipal. ---------------
---- Adenda Anexa, nº 2 --------------------------------------------------------------------------------------
---- Cedência do direito de propriedade do terreno reservado para o Parque de Autocaravanismo 
---- Fundamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 21. A Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de 
Amigos de Conimbriga, afirma que: -----------------------------------------------------------------------
---- �A CMN autoriza a LAC, no caso de esta assim o desejar, a construir e explorar no Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca um bar cafetaria e outros equipamentos de Restauração e 
Hotelaria�. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 22. A Cláusula Décima Sexta do referido Protocolo obriga a LAC a desenvolver actividades 
empresariais de turismo ambiental. ------------------------------------------------------------------------
---- 23. A Cláusula Quinta afirma que a LAC utilizará todas as suas candidaturas autónomas 
para apoiar o Projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca. --------------------------------------
---- 24. A Cláusula Vigésima Terceira afirma a possibilidade de a LAC construir as suas 
próprias instalações, a expensas suas ou com base em acordo com a CMN, devendo apresentar 
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previamente à câmara Municipal os projectos, iniciar as obras em seis meses e conclui-las em 
trinta e seis meses. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 25. A Cláusula Trigésima Primeira abre a possibilidade de os bens imóveis ou 
equipamentos exclusivamente pertença da LAC poderem ser adquiridos pela CMN. --------------
---- 26. Tendo como suporte o conjunto das disposições anteriores fixadas em Protocolo, a LAC 
propõe-se assumir, através do seu Departamento Empresarial, o investimento previsto para 
instalar o Parque de Autocaravanismo. --------------------------------------------------------------------
---- 27. Para a realização destes propostas a LAC indicará a sua empresa participada PATRAM, 
Lda., ou a Ulisseia Hospedaria. -----------------------------------------------------------------------------
---- 28. A LAC assume o compromisso de investir trinta e cinco mil euros na reabilitação e 
licenciamento deste Parque de Autocaravanismo, nos termos definidos pelo Protocolo, para o 
que vai recorrer aos instrumentos de financiamento actualmente disponíveis e reservados ás 
empresas, nomeadamente: O Protocolo entre a Banca e o Instituto de Turismo de Portugal, 
destinado a financiar empreendimentos turísticos através de empréstimos bancários e os 
Sistema de Incentivos à Inovação. -------------------------------------------------------------------------
---- 29. Para permitir a efectiva concessão da candidatura em causa, da inteira responsabilidade 
da LAC, é exigível a plena propriedade do empreendimento, como garantia bancária. ------------
---- 30. Neste contexto, a LAC solicita da Câmara Municipal de Nelas a cedência do direito de 
propriedade do terreno reservado para a instalação do Parque de Autocaravanismo, uma faixa 
de terreno de cerca de 4.000 m2. ----------------------------------------------------------------------------
---- Condições específicas -----------------------------------------------------------------------------------
--- 31. A cedência será feita sob a forma de venda, ao preço de 1,25 � por m2, ficando acordado 
que o pagamento se fará através da prestação de serviços na área do Viveiro e Horto e com o 
fornecimento ao município de material vegetal. ----------------------------------------------------------
---- 32. Nos termos anteriormente referidos do Protocolo, particularmente da Cláusula 
Trigésima Primeira, caberá à CMN o direito de opção sobre a aquisição destas duas unidades, 
quando deixar de vigorar o referido Protocolo, em conformidade com o disposto no Artigo 
1273 do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 33. A LAC compromete-se a candidatar as obras necessárias à instalação do Parque de 
Autocaravanismo, incluindo os respectivos encargos. --------------------------------------------------
---- 34. A empresa adopta os projectos de arquitectura que foram elaborados pela LAC com o 
apoio do Clube Português de Autocaravanismo, actualmente na posse dos serviços técnicos da 
autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 35. A empresa promoverá e valorizará esta unidade turística junto do mercado nacional e 
internacional, cumprindo todas as disposições legais e regulamentos do Parque, conforme as 
orientações da LAC, sua entidade gestora. ----------------------------------------------------------------
---- 36. A empresa, no âmbito do consórcio estabelecido com a INVESVITA SA, para a 
organização e promoção do turismo, afirma a intenção de reforçar os seus investimentos no 
âmbito dos projectos do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, nomeadamente o seu Hotel 
Rural, estruturas de animação e restauração. -------------------------------------------------------------
---- 37. As obras serão executadas e o equipamento disponibilizado ao público no prazo 
máximo de três anos. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 38. No caso de não realização das obras neste prazo, por razões imputadas à empresa, o 
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terreno reverterá de novo para a Câmara Municipal sem direito a qualquer indemnização, 
bastando para isso a notificação da LAC, com oito dias de antecedência, por carta registada. ----
---- Contrapartidas: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 39. A Câmara Municipal de Nelas cederá pelo valor e nas condições supra citadas, e com o 
acordo formal da LAC, a propriedade do terreno citado, cumprindo todas as condições legais 
para a realização da respectiva escritura com uma área de cerca de 4.000 m2 cada, conforme o 
averbamento constante na Conservatória do Registo Predial de Nelas. -------------------------------
---- 40. As obras e encargos de instalação dos sistemas municipais de água, electricidade e 
esgotos, nos termos do Protocolo, serão da responsabilidade da Câmara Municipal.� -------------
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando que houve uma reunião prévia com o 
Senhor Prof. Queirós e pediu aos Senhores Vereadores que analisassem com tempo a referida 
adenda ao protocolo e ser presente numa próxima reunião de Câmara. -------------------------------
---- Estava presente na sala o Senhor Professor António Santos Queirós que prestou alguns 
esclarecimentos referentes ao protocolo apresentado. Informou que tinha tido reuniões prévias 
com os Senhores Vereadores do Partido Socialista, com o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva e com a Senhora Presidente da Câmara. Falou também dos circuitos turísticos a 
implementar em todas as freguesias do concelho de Nelas e pediu à Ex.m.ª Câmara que 
reflectisse sobre a proposta de protocolo apresentada, afirmando também que existiam 
diferentes formas de consolidação do protocolo apresentado. ------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara perguntou aos Senhores Vereadores se queriam colocar 
alguma questão ao Senhor Professor António dos Santos Queirós, presente na sala. ---------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou o Senhor Prof. António 
dos Santos Queirós no sentido de saber a data exacta em que a Liga dos Amigos de Conimbriga 
tinha enviado os documentos, distribuídos naquela reunião, visto que os mesmos, embora 
tivessem entrada na Câmara em 23 de Abril de 2008, já na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de 18 de Abril de 2008 tinha sido distribuído um e-mail, datado de 7 de Janeiro de 
2008, da referida Liga dos Amigos de Conimbriga, ou seja, se o Senhor Professor Queirós tinha 
enviado à Câmara, ou não, no ano passado, os documentos que lhe tinha enviado a ele, 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, em Novembro ou Dezembro de 2007. ----------------
---- O Senhor Professor António Santos Queirós respondeu que por esse caminho não iam 
chegar a lado nenhum, que se tinha disponibilizado para reuniões, mas que não estava 
disponível para servir de fiel da balança de discussões político-partidárias e que àquele tipo de 
perguntas não respondia e que não era o tempo de ver quem tinha responsabilidades sobre o 
Parque Ecológico da Quinta da Cerca. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que então estavam a dar um 
passo em frente sem resolver o problema essencial que era o projecto da Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca, que o referido projecto, nos três últimos anos tinha evoluído quase zero em 
termos de dinamização. Que deviam �descer à terra� em relação ao projecto do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca, que apesar de ser um projecto do anterior Executivo, 
considerava que era um bom projecto e que ao fim de vinte anos viria a enriquecer o concelho 
de Nelas. Afirmou também que devia ser um projecto da Câmara Municipal e que a Senhora 
Presidente da Câmara devia ter um papel preponderante no projecto do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca. Afirmou ainda que estava disponível para apoiar o projecto excepto na parte 
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da transferência de propriedade da Câmara Municipal para a Liga dos Amigos de Conimbriga. -
---- O Senhor Professor António Santos Queirós afirmou que a situação actual do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca era melhor do que há três anos atrás, em virtude de já ter água e 
luz e era muito perigoso fazer da Parque Ecológico da Quinta da Cerca uma querela partidária, 
que ele não ia por esse caminho, que discordava fazer daquele projecto uma arma de arremesso 
de querela partidária. Afirmou também que não era verdade haver um compromisso anterior de 
transferência de propriedade da Câmara para a Liga dos Amigos de Conimbriga, mas que, como 
a actual legislação não permitia candidaturas a nível de turismo, então a Câmara que arranjasse 
outra forma jurídica para a Liga dos Amigos de Conimbriga ter acesso aos fundos comunitários 
para efeitos turísticos, visto tratar-se de um investimento de dois milhões de euros. Afirmou 
também que defendia o modelo de arranjar parcerias para transferir os fundos comunitários para 
o turismo em meio rural. Afirmou também que admitia que o Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva tivesse mudado de opinião em relação à forma jurídica de transferência de 
propriedade, mas então que a Câmara arranjasse outro meio de financiamento. Também 
entendia que era legitimo que a Câmara Municipal tivesse outras prioridades, mas que a Liga de 
Amigos de Conimbriga tinha apresentado propostas concretas. Também afirmou que sabia que 
a Câmara Municipal não tinha condições para aumentar a comparticipação mensal à Liga de 
Amigos de Conimbriga, que ele fazia propostas muito concretas, mas que a Câmara Municipal 
tinha que se entender a nível político. Afirmou também que a Liga de Amigos de Conimbriga 
estava disponível para ir até ao limite da sua capacidade e terminou questionando a Câmara no 
sentido de saber se havia capacidade política para avançar com o projecto político do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca. ------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que da parte do Executivo Municipal havia 
vontade de concretizar o protocolo, que achava um bom protocolo e que na próxima reunião de 
Câmara iriam analisá-lo, esperando que o mesmo fosse viabilizado e que o Senhor Professor 
Queirós podia contar com o actual Executivo Municipal. ----------------------------------------------
----  O Senhor Professor António dos Santos Queirós afirmou que era sua ideia definir na 
presente reunião uma opção política para ver se havia ou não condições para continuar com o 
projecto, que estava a fazer um esforço tremendo para o realizar, mas que havia condições 
mínimas que tinham que ser respeitadas. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que no Partido Socialista nunca 
houve, não há, nem haverá no futuro aproveitamento político em relação ao projecto do Parque 
Ecológico da Quinta da Cerca. Afirmou também que era projecto intemporal, que era um 
projecto que não era de ninguém, mas que era de toda a gente. ----------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou também que era um projecto que não era de 
ninguém e que era de todos. ---------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista nunca puseram em causa o projecto do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, 
que sempre defenderam, que o projecto devia continuar e que a Câmara não devia ficar 
agarrada ao protocolo inicial. Realçou também a ausência de posição da Senhora Presidente e 
do actual Executivo, visto que queriam conhecer a proposta do Executivo para concordar com 
ela, ou não, enriquecê-la ou apresentar outra proposta. -------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a posição do Executivo viria à próxima 
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reunião de Câmara e convidou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral a apresentar 
também uma proposta para ser discutida e se possível completar a proposta do Executivo 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Retirou-se da reunião o Senhor Professor António dos Santos Queirós. ------------------------- 

 
4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.CLUBE DE CAÇA E PESCA DE NELAS � PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 16 de Abril de 2008, do Clube de Caça e Pesca de Nelas, com 
sede no lugar de Algerás, freguesia e concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de subsídio ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Pela presente vimos solicitar a V.ª Ex.ª um subsídio destinado a fazer face às despesas 
relativamente ao ano de 2007 e 2008, de acordo com o plano das actividades dos respectivos 
anos, dos quais anexamos exemplares. --------------------------------------------------------------------
---- Sem outro assunto de momento, aproveitamos para apresentar os nossos respeitosos 
cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
--- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que tinha reunido 
com o Clube de Caça e Pesca de Nelas, que aquele Clube não tinha recebido nenhum subsídio 
no ano de 2007 e que tinha participado nas festas do concelho e propunha um subsídio de 2.500 
euros, referente aos dois anos de 2007 e 2008. -----------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube de Caça e Pesca de Nelas, um 
subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros. -------------------------------------------------------- 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE NELAS � 
PEDIDO DE DOIS AUTOCARROS � AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º P-I/171, datado de 1 de Abril de 2008, da Escola Secundária Com 3.º 
Ciclo do Ensino Básico de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Venho, por este meio, agradecer a V.ª Ex.ª o favor de nos ter disponibilizado os dois 
autocarros, no dia 5 de Março, para nos deslocarmos ao Museu Grão Vasco, em Viseu. ----------
---- Informo que, o facto de não termos utilizado o segundo autocarro se deveu à falta de 
comparência de alguns alunos, no momento do embarque, pelo que pedimos imensa desculpa 
pelo incómodo causado.� ------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   
5.2.PETIÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
ESPLANADAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Petição subscrita por doze subscritores, sendo o primeiro subscritor Olindo 
Manuel Amaral, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Solicitação à Ex.m.ª Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas, o 
alargamento de horário de funcionamento de esplanada das 00.00 horas às 02.00 horas da 
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manhã.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 18 de Março de 2008, do Serviço de Taxas e 
Licenças, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------
---- �Petição para alteração do horário de funcionamento das esplanadas. ---------------------------
---- Alguns comerciantes da vila de Nelas apresentaram uma petição dirigida à Exm.ª Sra. 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Isaura Pedro, na qual solicitam que o alargamento do 
horário de funcionamento das esplanadas das 24.00 horas para as 02.00 horas. ---------------------
---- De acordo com o artigo 9.º do Regulamento Municipal dos Horário de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Concelho de Nelas �as esplanadas 
a funcionar na via pública, de forma autónoma ou anexas aos estabelecimentos de restauração e 
bebidas, só poderão estar em funcionamento até às 24 horas de todos os dias da semana.� -------
---- Estabelece o artigo 13.º que a Câmara Municipal tem competência para alargar os limites 
fixados no Regulamento referido. --------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação, datada de 2 de Abril de 2008, do Senhor Chefe de Secção 
de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Concordo com a informação prestada pelos Serviços de Cobrança de Taxas e Licenças, em 
18 de Março, que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------
---- No entanto e dado que se trata de uma petição colectiva, cumpre-me informar que julgo 
poderem ser levadas em conta as duas possibilidades que a seguir se indicam: ---------------------
---- 1 � Alteração do Art.º 9.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, alargando o 
funcionamento das esplanadas até às 2 horas, o qual terá de ser aprovado pela Câmara e pela 
Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � A Câmara Municipal conceder, nos termos do Art.º 13.º, do referido regulamento, esse 
alargamento, individualmente, mediante a apresentação de requerimento de cada um dos 
interessados, instruído com os documentos previstos nas alíneas a) e b) deste art.º. (Atestado da 
Junta de Freguesia e da força policial, em como o alargamento do período de funcionamento 
não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes e Acta da reunião da 
assembleia de condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido deliberado não haver 
inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o estabelecimento se encontre 
instalado em edifício de utilidade colectiva). -------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandar informar os 
requerentes para requererem o alargamento do horário, individualmente, para ser apreciado 
caso a caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.3.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A EDMI � EMPRESA DE PROJECTOS 
IMOBILIÁRIOS, S.A. E A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS REFERENTE À CASA 
DO PESSOAL DA EX-ENU � RATIFICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º CA/00539, datado de 04 de Abril de 2008, da EDM � Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, SA, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
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---- Casa do Pessoal da ex-ENU. Protocolo ---------------------------------------------------------------
---- Na sequência de contactos mantidos sobre o assunto em referência e conforme acordado 
com V.ª Ex.ª, junto se envia, para os devidos efeitos, minuta de Protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Nelas e a EDMI, relativo à cedência à CMN do imóvel usualmente 
denominado �Casa do Pessoal da ex-ENU�, sito na Urgeiriça. ----------------------------------------
---- Quanto à data para assinatura deste Protocolo, confirmamos a nossa total disponibilidade 
para que a mesma ocorra no próximo dia 14 de Abril, por ocasião da Sessão Pública que 
assinala a Conclusão da Obra de Reabilitação Ambiental da Barragem Velha, das Minas da 
Urgeiriça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, propõe-se que a assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal e a EDMI 
tenha lugar às 11 horas (imediatamente antes da Sessão Pública), em Sala do Hotel da Urgeiriça 
a reservar para o efeito, intervindo no acto V.ª Ex.ª., na qualidade de Presidente da Câmara e os 
Srs. Drs. Delfim de Carvalho e Henrique Marçal, na qualidade, respectivamente, de Presidente 
e Vogal do Conselho de Administração da sociedade EDMI, SA, sem prejuízo do acto poder 
contar com as presenças que V.ª Ex.ª considere oportunas.� ------------------------------------------ 
----- A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Adelino José Borges 
Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e uma abstenção, do Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, ratificar o Protocolo celebrado entre a EDMI � Empresa de Projectos 
Imobiliários, S.A. e a Câmara Municipal de Nelas, referente à Casa do Pessoal da ex-ENU, 
datado de 14 de Abril de 2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Entre: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- EDMI � Empresa de Projectos Imobiliários, S.A., sociedade comercial anónima, constituída 
segundo o direito português, com sede na Rua Sampaio e Pina, número um, oitavo andar, em 
Lisboa, pessoa colectiva n.º 504934198, e igual número de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, devidamente representada pelo Senhor Dr. Delfim de Carvalho, 
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, portador do bilhete de identidade n.º 
528688, emitido em 28/09/1994, pelos S.I.C. de Lisboa, residente na Rua Sarmento de Beires, 
Lote 31-6.º Dt.º, em Lisboa e pelo Senhor Dr. Henrique João Lucas Marçal, na qualidade de 
Vogal do Conselho de Administração, portador do bilhete de identidade n.º 307912, emitido em 
08/07/1993, pelos S.I.C. de Lisboa, residente na Rua da Bempostinha, n.º 17-1.º Dt.º, em 
Lisboa, adiante designada por EDMI; e -------------------------------------------------------------------
---- Câmara Municipal de Nelas, sediada em Largo do Município, 3520 Nelas, neste acto  
representada pela Senhora Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, na qualidade 
de Presidente, adiante designada por Câmara Municipal, -----------------------------------------------
---- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A) A �Casa do Pessoal da ENU� se encontra instalada e a funcionar desde a década de 50, 
num edifício que se encontra inscrito na matriz predial sob o n.º 1457, com o valor patrimonial 
de � 136.960,00, e que faz parte de um prédio misto (com mais 38 artigos matriciais), 
denominado Urgeiriça, Freixieiro, Vale Escuro, Seixal, Tojal, Lameira de Cima e Carregais, 
sito na freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Nelas sob o n.º 2053; ------------------------------------------------------------------
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---- B) O referido edifício era propriedade da extinta ENU � Empresa Nacional de Urânio, SA 
(adiante ENU), tendo advindo à posse e propriedade da EDMI, detida na totalidade pela EDM, 
por força das operações de fecho da ENU e da transmissão dos seus activos para a EDM � 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA (adiante EDM), ocorrida em Agosto de 2005; -------
----C) A �Casa do Pessoal da ENU� foi criada como Centro Cultural e Desportivo, nos termos 
previstos nos Estatutos do ex-INATEL (CCD n.º 331); -------------------------------------------------
---- D) Este Centro Cultural e Desportivo sempre contou com o apoio financeiro e logístico da 
extinta ENU, ao longo do período da exploração mineira; ---------------------------------------------
--- E) Ainda hoje a empresa suporta os encargos de electricidade da �Casa de Pessoal da ENU� 
devidos pelo seu funcionamento; ---------------------------------------------------------------------------
---- F) A Câmara Municipal, indo de encontro à pretensão manifestada pelos associados da 
�Casa de Pessoal da ENU� solicitou à EDM que fosse cedida ao Município de Nelas, o edifício 
onde se encontra instalado o Centro Cultural e Desportivo, a fim de este aí manter a sua 
actividade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- G) Por outro lado, a EDM, através da EDMI, tendo vindo a procurar rentabilizar o escasso 
património recebido da extinta ENU, com vista a permitir algum retorno dos elevados 
investimentos, que, desde 1992, foi obrigada a fazer para manter em funcionamento aquela 
empresa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- H) A zona onde está inserido o edifício com o artigo matricial 1457 encontra-se bem  
localizada sendo susceptível de aproveitamento em termos urbanísticos, com interesse para a 
EDMI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I) Esse aproveitamento urbanístico vai, também, de encontro aos planos da Câmara 
Municipal, pois servirá para requalificar uma extensa área urbana de Canas de Senhorim, -------
---- é celebrado, livremente e de boa fé, o presente Protocolo, nos termos dos Considerandos 
anteriores e das Cláusulas seguintes: -----------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 1.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A EDMI compromete-se a ceder no estado em que se encontra, gratuita e definitivamente à 
Câmara Municipal de Nelas, para ser integrado no património privado municipal, o edifício 
com dois pavimentos e parque anexo, com uma área total de 982 m2 e área de implantação do 
edifício de 382 m2, a que corresponde o artigo predial n.º 1457, onde se encontra instalada a 
�Casa de Pessoal da ENU�, o qual faz parte do prédio misto, identificado no Considerando A). -
--- § Único � A cedência prevista no corpo desta cláusula não se encontra incluída nas que 
deverão ter lugar nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; -----------------------------------
---- Cláusula 2.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A referida cedência será concretizada através de escritura a outorgar no Notário Privativo 
da Câmara Municipal, logo que obtidos os necessários licenciamentos e regularizadas todas as 
situações registrais, indispensáveis para o efeito; --------------------------------------------------------
---- Cláusula 3.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em contrapartida e em simultâneo com a cedência referida nas cláusulas anteriores, a 
Câmara Municipal compromete-se a licenciar um loteamento urbano, em nome da EDMI, 
abrangendo a área constante da planta anexa a este Protocolo (que inclui o edifício a que 
corresponde o artigo 1457 e as áreas envolventes, nomeadamente o antigo campo de futebol e 
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restantes zonas adjacentes), planta que se encontra rubricada por ambas as partes; ----------------
---- Cláusula 4.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A EDMI submeterá o pedido de licenciamento da operação de loteamento à Câmara 
Municipal até final de 2008; --------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 5.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A partir da presente data, a Câmara Municipal assume a responsabilidade pelo pagamento 
de todos os encargos devidos pelo funcionamento da �Casa de Pessoal da ENU�. -----------------
---- Cláusula 6.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- As partes obrigam-se a desenvolver todos os seus melhores esforços na execução do 
presente Protocolo, designadamente através da troca de informações e da realização de 
reuniões, com vista à sua concretização no mais curto espaço de tempo possível. ------------------
---- Cláusula 7.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Quaisquer alterações ao presente Protocolo só serão válidas se constarem de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. --------------------------------------------------------------------
---- Feito em duplicado, em Nelas, aos 14 dias do mês de Abril de 2008.� --------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta a declaração de voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Não obstante o esforço de quem fez as negociações, lamento que não tenha sido possível 
que o Campo de Futebol da Urgeiriça não tenha ficado propriedade da Câmara Municipal, ou 
seja, das populações que durante décadas tiveram de suportar o passivo do urânio.� --------------  
5.4.LISTA DE JUIZES SOCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Abril de 2008, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Designação dos Juízes Sociais ------------------------------------------------------------------------
---- A Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Risco � Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro e a 
Lei Tutelar Educativa � Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro, prevêem a intervenção de um 
Tribunal composto por um Juiz de Direito e por dois Juízes Sociais, no debate judicial em 
processos de promoção e protecção de crianças e jovens e nas audiências em que esteja em 
causa a aplicação de uma medida de internamento de um menor/jovem. -----------------------------
---- O regime de recrutamento e as funções dos Juízes Sociais constam do Decreto-Lei n.º 
156/78, de 30 de Junho, que refere que todo o processo de organização das listas/candidaturas 
compete à Câmara Municipal (artigo 33.º). ---------------------------------------------------------------
---- Na preparação das listas foi solicitado às Entidades do Concelho, �públicas e privadas, 
ligadas por qualquer forma à assistência, formação e educação de menores�, nomeadamente 
associações de pais, estabelecimentos de ensino, associações e clubes de jovens e instituições 
de protecção à infância e à juventude, que designassem cidadãos com os requisitos apresentados 
no artigo 1.º: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - ter mais de 25 e menos de 65 anos de idade; -------------------------------------------------------
---- - saber ler e escrever; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - estar de pleno gozo dos direitos civis e políticos; -------------------------------------------------
---- - não estar pronunciado nem ter sofrido condenação por crime doloso. -------------------------
---- De referir que não podem ser nomeados Juízes Sociais: -------------------------------------------
---- - Presidente da República; ------------------------------------------------------------------------------
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---- - Membros do Conselho da Revolução; ---------------------------------------------------------------
---- - Membros da Assembleia da República e das Assembleias Regionais; -------------------------
---- - Membros do Governo Central e dos governos regionais; ----------------------------------------
---- - Magistrados judiciais e do Ministério Público; ----------------------------------------------------
---- - Ministros de qualquer religião; -----------------------------------------------------------------------
---- - Os que padeçam de doença ou anomalia que impossibilite o exercício do cargo. ------------
---- De acordo com o Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de Junho e as orientações do Conselho 
Superior de Magistratura, a Lei é suficientemente clara ao referir que as listas devem ser 
organizadas por forma a ter um número de candidatos igual ao triplo de Juízes Sociais 
estabelecido para cada Tribunal (15 efectivos e 15 suplentes), isto é, 45 efectivos e 45 
suplentes, por um período de 2 anos, mantendo-se em exercício até à tomada de posse dos que 
os devam substituir. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Depois de aprovadas as listas pela Assembleia Municipal, deverão ser remetidas ao 
Conselho Superior de Magistratura e ao Ministério da Justiça. Os Juízes Sociais serão 
posteriormente nomeados por despacho do Ministro da Justiça, a publicar no Diário da 
República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Junto se anexa a lista com a identificação dos cidadãos nomeados com Juízes Sociais.� -----
---- A lista de Juízes Sociais propostos fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara aprovou por maioria, com seis votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Adelino José Borges 
Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e uma abstenção, do Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, propor à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, a 
presente lista de Juízes Sociais, para aprovação. ---------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas afirmaram que, embora tenham familiares inscritos na lista de Juízes Sociais, 
votaram a favor a presente lista, em virtude deste assunto não colidir com os interesses da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------     
5.5.DEPUTADOS DO PSD ELEITOS POR VISEU, NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
� PERGUNTA AO GOVERNO �DESCONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO 
CENTRO E LOCALIZAÇÃO DAS DIRECÇÕES REGIONAIS� � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail datado de 9 de Abril de 2008, de António Almeida Henriques, 
Deputado pelo Circulo Eleitoral de Viseu na Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Caro(a) Amigo(a) ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A reestruturação dos serviços, no âmbito do PRACE, é um assunto que muito me preocupa 
e, se não fizermos nada, ficará Viseu completamente desertificado de serviços. --------------------
---- Para alertar para este grave problema, tomei a iniciativa de apresentar uma pergunta ao 
Governo sobre este tema. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Ao tomar conhecimento da reestruturação da Estradas de Portugal, que se propõe acabar 
com as direcções distritais, proponho que a Direcção Regional do Centro da EP seja localizado 
em Viseu, como forma de compensação pelo facto de estarmos a ser tão mal tratados. ------------
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---- Uma voz só é pouco, apelo a que introduza nas suas intervenções e/ou intervenção pública 
esta reivindicação. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Agradeço toda a divulgação a esta iniciativa.� -------------------------------------------------------
---- Anexo a este e-mail encontra-se um requerimento, enviado pelos Deputados do PSD, 
eleitos por Viseu, dirigido ao Ex.m.º Senhor Dr. Jaime Gama, Presidente da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------
---- �Pergunta ao Governo � Desconcentração de Serviços na Região Centro e localização das 
Direcções Regionais. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do PRACE, Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, 
defendeu o Governo, há três anos, no início do mandato, que este programa tinha como 
objectivos a modernização administrativa e melhoria da qualidade dos serviços públicos com 
ganhos de eficiência e avançou com as novas leis orgânicas com o objectivo de racionalização 
da estrutura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Criou expectativas pois é comum o sentimento e a consciência de que o País não poderá 
continuar a ter mais de 30 modelos de organização, desde a estruturação por NUT II, passando 
pelo conceito de província, agrupamentos de distritos e formas atípicas de organização como o 
turismo, a GNR e o SEF, entre outros, de tudo se encontra. --------------------------------------------
---- Todos esperávamos que se assumisse a NUT II (Centro) como referência e que a 
reestruturação de serviços viesse a permitir uma distribuição equitativa das diferentes direcções 
regionais pelos distritos de Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Leiria e Viseu. ------------------------
---- Por outro lado há a consciência cada vez maior de que a evolução passa pela 
disponibilização de um conjunto de serviços na internet, democratizando e desburocratizando o 
acesso e a criação de serviços de proximidade nos Concelhos e nas Freguesias. --------------------
---- O que verdadeiramente pesa e interessa, num futuro próximo, é ter ou não serviços 
desconcentrados regionais, a importância de uma cidade será também aferida por este critério. -
---- Esperava-se também que o Governo aproveitasse esta oportunidade para deslocalizar alguns 
serviços para outras regiões do País, pelo peso que teria no desenvolvimento harmonioso do 
território, mas também por uma lógica de justiça e contenção de custos. ----------------------------
---- Contam-se por centenas os Institutos, as Direcções Gerais, as Fundações, com um traço 
comum, a sede é invariavelmente em Lisboa, com raras excepções como a AICEP, IAPMEI e 
LNEG com sede no Porto. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Ao invés de assumir uma atitude reivindicativa, de defesa de Viseu e da distribuição 
equitativa das diferentes direcções regionais, o líder distrital do PS de Viseu vem congratular-se 
com os resultados, que são verdadeiramente demolidores para Viseu. -------------------------------
---- Pelo levantamento por nós efectuado, existem mais de 20 Direcções Regionais, estando em 
Coimbra (CCDR, ARS, Cultura, ASAE, IAPMEI, Educação, Cultura, IEFP, Serviços 
Hidrográficos, Gestão do Património Arquitectónico, DR Viação, IMC, IGESPAR, entre 
outras), em Aveiro (Economia?), em Castelo Branco (Agricultura), na Guarda (Finanças?), em 
Leiria não se conhece nenhuma localização e, em Viseu, a anunciada Direcção Regional da 
Inspecção das Condições de Trabalho. --------------------------------------------------------------------
---- Obviamente não podemos contabilizar aqui a anunciada localização em Viseu da sede da 
Comissão Vitivinícola Regional do Centro; era o que faltava, face à importância do Dão, à 
inexistência de instalações e serviços já aqui sediados, para já não falar de que é uma instituição 
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com forte intervenção de privados, escandaloso era que ainda nos retirassem esta mais valia. ---
---- A verdade é que Viseu, pela voz do Partido Socialista, se contenta com a �migalha� que é a 
Inspecção das Condições de Trabalho. --------------------------------------------------------------------
---- Não se posiciona para áreas estruturantes como a coordenação regional, economia, saúde, 
segurança social, educação, formação, finanças, agricultura, áreas que trariam competências 
para Viseu, que concentrariam quadros, que teriam impacto no desenvolvimento do nosso 
Distrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O desenvolvimento de um território como Viseu assenta no seu tecido económico, nas 
infra-estruturas, mas também num modelo de desenvolvimento e no conjunto de serviços, entre 
eles os públicos, que consegue captar. ---------------------------------------------------------------------
---- Viseu, mais uma vez, com o Governo socialista, perde em toda a linha e, ao invés de 
estarem preocupados, os responsáveis locais e o Governo atiram areia para os olhos fazendo 
crer que são grandes conquistas. ----------------------------------------------------------------------------
---- Apesar deste cenário negativo, o Governo ainda está a tempo de fazer uma distribuição 
equitativa dos diferentes serviços regionais, beneficiando todos os distritos do Centro por igual, 
é a proposta que deixamos. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Por último, mais uma ideia construtiva: --------------------------------------------------------------
---- Sendo público que a Estradas de Portugal, empresa com 100% de capitais públicos, está a 
proceder à sua reestruturação interna com o objectivo de extinguir as Direcções Distritais e criar 
uma Direcção Regional do Centro; -------------------------------------------------------------------------
---- Seria uma boa forma de compensar Viseu criar aqui esta Direcção Regional das Estradas de 
Portugal para servir os seis distritos do centro do país. -------------------------------------------------
---- A reestruturação em curso será irreversível, Viseu corre o risco de ficar cada vez mais 
desertificado de serviços públicos, mais um péssimo serviço que o Governo socialista e os seus 
dirigentes distritais prestam aos viseenses. ----------------------------------------------------------------
---- Assim e face à necessidade de esclarecer este processo de desconcentração de serviços e 
onde vão ficar sedeados as Direcções Regionais, solicita-se a V.ª Ex.ª que questione o Senhor 
Primeiro Ministro, face à transversalidade da matéria, sobre o seguinte: -----------------------------
---- 1. No âmbito do PRACE e das diferentes leis orgânicas aprovadas, que Direcções Regionais 
(NUT II) e Sub regionais (Distritais) ficarão na NUT II Centro de Portugal? -----------------------
---- 2. Qual a distribuição das diferentes Direcções Regionais pela Região centro de Portugal? --
---- 3. Que serviços de carácter regional ficarão localizados em Viseu? ------------------------------
---- 4. Que critérios utilizou o Governo para definir as localizações? ---------------------------------
---- 5. Para quando se prevê a reorganização das Estradas de Portugal e onde vai ficar localizada 
a Direcção Regional Centro desta empresa pública? ----------------------------------------------------
---- Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos.� ------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----- -----------------------------------------------------------------  
5.6.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � INTERVENÇÃO DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ 
SOEIRO � CONHECIMENTO 
----Presente um ofício datado de 21 de Abril de 2008, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal --------------------------------------------------
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---- No seguimento da nossa comunicação do dia 11 do corrente mês, vimos pelo presente levar 
ao vosso conhecimento a intervenção proferida na Sessão Plenária da Assembleia da República 
na passada sexta-feira pelo Senhor Deputado José Soeiro do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Intervenção do Deputado José Soeiro do Grupo Parlamentar do Partido Comunista 
Português sobre Regime Jurídico das Áreas Metropolitanas e Associativismo Municipal � 
Sessão Plenária de 18 de Abril de 2008. -------------------------------------------------------------------
---- Senhor Presidente ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Senhoras e Senhores Deputados -----------------------------------------------------------------------
---- A Constituição da República é clara quando afirma no seu artigo 253.º que, cito, �Os 
municípios podem constituir associações e federações para a administração de interesses 
comuns, às quais a lei pode conferir atribuições e competências próprias�. Repito �Os 
municípios podem�. Não é o Governo pode ou a Assembleia pode. Não. São os municípios que 
podem no quadro da sua autonomia constitucionalmente consagrada. --------------------------------
---- O artigo 6.º é igualmente claro, volto a citar �O Estado� respeita na sua organização e 
funcionamento� os princípios� da autonomia das autarquias locais�. -----------------------------
----Se a estes imperativos juntarmos os princípios consagrados no artigo 46.º sobre a liberdade 
de Associação, que aplicados aos cidadãos se devem com redobrada razão aplicar aos 
municípios, fica claro que só por manifesta cegueira política se podem admitir os projectos 
apresentados pelo Governo como projectos constitucionais. -------------------------------------------
---- Os municípios não são uma coutada do Governo nem da maioria que o sustenta como 
infelizmente atitudes antidemocráticas, autoritárias, prepotentes e autistas como as verificadas 
com as Regiões de Turismo, com a farsa das NUT III ou com as propostas de lei do Governo 
que hoje discutimos possam fazer crer. --------------------------------------------------------------------
---- Hoje discutimos projectos substantivamente diferentes. Diria mesmo diametralmente 
opostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De um lado duas propostas de Lei do Governo, manifestamente inconstitucionais, 
violadores da autonomia do poder local, que propõem um associativismo municipal imposto 
pela lei, que procuram simular uma pretensa descentralização, um associativismo assente em 
NUT III talhadas a pedido de organizações locais do PS, como se pode verificar no Alentejo, 
com a arbitrária e vergonhosa exclusão do concelho de Mora do distrito de Évora, a que sempre 
pertenceu desde a sua criação em 1840, de forma a garantir uma maioria do PS na Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central, maioria artificial e forjada no Terreiro do Paço em 
contraponto com a maioria democrática expressa nas urnas pelos cidadãos. ------------------------
---- Uma verdadeira chapelada administrativa. É o fatinho talhado à medida. Um fatinho pelo 
qual V.ªs Ex.ªs serão co-responsáveis se vierem a aprovar esta pouca-vergonha. -------------------
---- Do outro lado 2 projectos de lei do PCP. Um que no respeito pela autonomia do poder local 
restitui aos municípios a sua liberdade plena de constituir as associações de municípios que 
considerem mais adequadas à administração dos seus interesses comuns, tal como consta no 
artigo 253.º da Constituição da República. ----------------------------------------------------------------
---- Outro que, correspondendo às aspirações dos municípios das áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto, expressas inclusivé em deliberações aprovadas por unanimidade, consagra 
finalmente as Áreas Metropolitanas como verdadeiras autarquias, com os seus órgãos 
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deliberativos eleitos por sufrágio dos cidadãos, com efectivas atribuições e competências, 
dotadas de finanças próprias, tal como o admite o artigo 236.º da Lei Fundamental. ---------------
---- �As Áreas Metropolitanas têm de passar duma figura de uma mera associação de 
municípios� para uma efectiva autarquia metropolitana. Isso exige legitimação, visibilidade 
democrática, antes de mais na eleição da própria Assembleia Metropolitana.� ----------------------
---- Esta não é uma afirmação do PCP. Não. Esta é uma afirmação do Deputado Eduardo 
Arménio do Nascimento Cabrita � proferida na Assembleia Metropolitana de Lisboa 8-7-02. ---
---- �Importa� passar de uma Associação de Municípios� para verdadeiras autarquias 
metropolitanas� �deverá ser reforçada a legitimidade democrática das áreas metropolitanas 
através da articulação no órgão deliberativo entre a representação de todos os municípios 
envolvidos e a eleição directa de deputados metropolitanos, bem como a existência de um órgão 
executivo com carácter permanente e exercício de funções com legitimidade democrática.� -----
---- Esta também não é uma afirmação do PCP mas do Parecer aprovado por unanimidade pela 
Assembleia Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------
---- Andou o PS 5 anos a dizer cobras e lagartos da chamada �Reforma Relvas� para agora, à 
revelia da vontade expressa dos municípios nos vir propor um associativismo municipal e umas 
ditas áreas metropolitanas que não só vão mais longe na violação da autonomia municipal como 
são uma violação grosseira da Lei Fundamental. --------------------------------------------------------
---- A maioria parlamentar do PS pode persistir na sua postura seguidista e de submissão 
acrítica às decisões e propostas, que têm caracterizado a acção do actual Governo. Estão no 
vosso pleno direito. Mas não se iludam. Porque se há coisas que a vida nos ensina todos os dias 
é que as maiorias não são eternas e podem tornar-se minorias mais rápido do que aquilo que é 
possível prever. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A vitoriosa marcha da indignação que trouxe a Lisboa mais de cem mil professores e que 
levou já o Ministério da Educação a um primeiro recuo com a assinatura ontem do acordo com 
a plataforma sindical dos professores, o aviso geral que trouxe ontem à rua dezenas de milhares 
de trabalhadores em Lisboa tal como se verificou antes de ontem nas ruas do Porto apesar do 
mau tempo que se fez sentir nos últimos dois dias, o generalizado protesto dos autarcas contra a 
alteração das leis eleitorais para as autarquias locais que levou à sua recente derrota nesta 
mesma Assembleia, são sinais que a maioria parlamentar do PS não devia ignorar e ter presente 
quando votar as propostas de lei apresentadas pelo Governo e os projectos de lei apresentadas 
pelo PCP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O PS ainda está a tempo de corrigir o tiro. Ainda está a tempo de construir um amplo 
consenso na base dos projectos de lei do PCP, projectos que alicerçados na Constituição 
constituem um bom ponto de partida para a aprovação de duas boas leis ao serviço do poder 
local democrático.� -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
5.7.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: AMÉLIA DA CONCEIÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 20 de Março de 2008, de Amélia da Conceição, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Amélia da Conceição, viúva, reformada, residente na Rua das Carvalhas, no lugar e 
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freguesia de Aguieira, deste Município de Nelas, vem requerer a V.ª Ex.ª que divida o valor 
total da água por partes. O motivo do valor exagerado foi devido a não estar em casa e estar 
ausente no estrangeiro.�. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação emitida pelo Serviço de Águas, desta Câmara Municipal, 
datada de 23 de Abril de 2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Pedido de divisão de valor da facturação. -----------------------------------------------------------
---- Em relação ao pedido efectuado pela consumidora Amélia da Conceição, informa-se o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A leitura do contador não foi efectuada durante 2 meses, por se encontrar encerrado o 
portão de acesso, logo que possível foi efectuada a leitura pelo cobrador e o mesmo verificou 
que passou de 130 m3 para 262 m3, ou seja um consumo de 132 m3. ---------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, correspondente ao consumo 
efectuado nos meses de Fevereiro e Março de 2008. Requerente: Amélia da Conceição, 
residente em Aguieira. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta no momento da autorização�. 
---- Assim, por analogia com o n.º 1, do art.º 196.º, acima citado, se o executado estiver nas 
condições previstas no n.º 4 do referido art.º, parece-me aceitável a possibilidade de ser 
autorizada a decomposição dos m3 de água consumida, por 3 prestações mensais, prevista na 
informação dos Serviços de Água, que se junta. ---------------------------------------------------------
---- No entanto, a excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
Munícipe Amélia da Conceição, residente em Aguieira, em três prestações mensais, nos termos 
e de acordo com a informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
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---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 01 e 21 de Abril de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.  
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 01 e 21 de Abril de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 01 e 21 de Abril de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 01 e 21 de Abril de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 01 e 21 de Abril de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CAGUNÇAS, NA FREGUESIA DE SENHORIM. 
REQUERENTES: FERNANDO MENDES DA FONSECA E SÓNIA ISABEL 
HENRIQUES DOS SANTOS LARANJEIRA � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 4457, de 01/04/2008. Local: Cagunças, na Freguesia de Senhorim. Requerentes: Fernando 
Mendes da Fonseca e Sónia Isabel Henriques dos Santos Laranjeira. --------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra e venda, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito a �Cagunças�, artigo 5382, localizado em 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 à constituição de 
compropriedade de prédio rústico, sito a �Cagunças� � freguesia de Senhorim, em que são 
requerentes Fernando Mendes da Fonseca e Sónia Isabel Henriques dos Santos Laranjeira, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
6.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: TREMONTES, FREGUESIA DE CARVALHAL 
REDONDO. REQUERENTES: MARIA ADELAIDE DE JESUS BRITO AZÓIA E 
MARÍLIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS BRITO LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 4957, de 09/04/2008. Local: Tremontes, na Freguesia de Carvalhal Redondo. Requerentes: 
Maria Adelaide de Jesus Brito Azóia e Marília da Conceição de Jesus Brito Loureiro. ------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
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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 aos �Tremontes�, artigo 236, localizado em Carvalhal 
Redondo, 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 à constituição de 
compropriedade de prédio rústico, sito aos �Tremontes�, na freguesia de Carvalhal Redondo, 
em que são requerentes Maria Adelaide de Jesus Brito Azóia e Marília da Conceição de Jesus 
Brito Loureiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO 2 DE AGOSTO, N.º 02, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: MARIA ESTER T. R. ANDRADE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo 2 de 
Agosto, n.º 02, em Canas de Senhorim. Requerente: Maria Ester T. R. Andrade. ------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 20,00 metros quadrados (5,00 x 4,00), durante os meses de 
Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento 
�Café Canense�. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. A referida esplanada funciona num estrado com resguardo a toda a volta, conforme se 
pode verificar na fotografia em anexo. --------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública, desde que: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) a esplanada não prejudique a circulação normal do trânsito no Largo referido; -------------
---- b) o estrado apresente solidez e resistência suficiente de modo a não pôr em causa a 
segurança dos transeuntes do local. ------------------------------------------------------------------------
---- IV. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalações e manutenção do estrado acima 
referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ocupação da via 
pública com esplanada, sita no Largo 2 de Agosto, n.º 02, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Maria Ester T.R. Andrade, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
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6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
ANÚNCIO LUMINOSO DUPLA-FACE. LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, LOJA 
4, EM NELAS. REQUERENTE: LUCRONELAS � SOCIEDADE DE GESTÃO E 
CONTABILIDADE, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso dupla-
face. Local: Rua Sacadura Cabral, Loja 04, em Nelas. Requerente: LucroNelas � Sociedade de 
Gestão e Contabilidade, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso, onde funciona o estabelecimento comercial, com as dimensões de 1,14 x m 
+ 0,74 m, conforme o descrito na peça escrita e desenhada, apresentadas pelo requerente. -------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do  
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para os 
transeuntes do estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um anúncio luminoso dupla-face, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja 4, em Nelas, 
em que é requerente a firma LucroNelas � Sociedade de Gestão e Contabilidade, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
6.8.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE � ANÚNCIO LUMINOSO. LOCAL: 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: PSICOCUIDAR � CENTRO DE 
PSICOLOGIA CLÍNICA E EDUCATIVA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Licença de publicidade � Anúncio luminoso - Registo n.º 4612, de 03/04/2008. Local: 
Canas de Senhorim. Requerente: PSICOCUIDAR � Centro de Psicologia Clínica e Educativa, 
Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um anúncio luminoso na fachada principal do 
edifício com as dimensões de 3,00x0,60m, de acordo com esquema apresentado. ------------------
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---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade � anúncio 
luminoso, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma PSICOCUIDAR � Centro de 
Psicologia Clínica e Educativa, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
6.9.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE � TOLDO. LOCAL: VILAR SECO. 
REQUERENTE: MIGUEL ABRANTES MORAIS LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Licença de publicidade � Toldo - Registo n.º 4621, de 03/04/2008. Local: Vilar Seco. 
Requerente: Miguel Abrantes Morais Loureiro. ----------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um toldo na fachada principal do edifício com 
as dimensões de 2,00x0,30m, de acordo com fotografia apresentada. --------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação do 
toldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade � toldo, em 
Vilar Seco, em que é requerente Miguel Abrantes Morais Loureiro, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
6.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �VENDA A RETALHO DE ARTIGOS DIVERSOS�. 
LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, N.º 3, EM NELAS. REQUERENTE: JOSÉ 
MANUEL RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Venda a retalho de 
artigos diversos�. Local: Rua Sacadura Cabral, n.º 3, em Nelas. Requerente: José Manuel 
Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Venda a retalho de artigos diversos�, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 3, 
em Nelas, em que é requerente José Manuel Rodrigues, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
6.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE OURIVESARIA - RELOJOARIA. LOCAL: RUA ARQ.º 
KEIL DO AMARAL, N.º 26, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: JOSÉ 
MANUEL DA COSTA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Ourivesaria e 
Relojoaria. Local: Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 26, em Canas de Senhorim. Requerente: José 
Manuel da Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Ourivesaria e Relojoaria, sito na Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 26, em 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-04-2008 

 

35 

Canas de Senhorim, em que é requerente José Manuel da Costa, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �FERRAGEM�. LOCAL: RUA ARQ.º KEIL DO AMARAL, 
N.º 28, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MANUEL MONTEIRO 
HENRIQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Ferragem�. Local: 
Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 28, em Canas de Senhorim. Requerente: Manuel Monteiro 
Henriques. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Ferragem�, sito na Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 28, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente Manuel Monteiro Henriques, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA. LOCAL: RUA 
SACADURA CABRAL, LOJA 4, EM NELAS. REQUERENTE: LUCRO NELAS � 
SOCIEDADE DE GESTÃO E CONTABILIDADE, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de Contabilidade e 
Auditoria. Local: Rua Sacadura Cabral, Loja 4, em Nelas. Requerente: Lucro Nelas � 
Sociedade de Gestão e Contabilidade, Ld.ª. ---------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
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horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento 
semanal ao Sábado e Domingo. ----------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Contabilidade e Auditoria, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja 4, em Nelas, 
em que é requerente a firma Lucro Nelas � Sociedade de Gestão e Contabilidade, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
6.14.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE BARBEARIA. LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, N.º 47, 
EM NELAS. REQUERENTE: MÁRIO RODRIGUES MARGARIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Barbearia�. Local: 
Rua Sacadura Cabral, n.º 47, em Nelas. Requerente: Mário Rodrigues Margarido. ----------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao Sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Barbearia�, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 47, em Nelas, em que é 
requerente Mário Rodrigues Margarido, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �LOJA PRISCILA�. LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS N.º 
136, EM NELAS. REQUERENTE: PAULO SOUSA LOPES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Loja Priscila�. Local: 
Largo João de Deus, n.º 136, em Nelas. Requerente: Paulo Sousa Lopes. ---------------------------
---- 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 no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao Sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Loja Priscila�, sito no Largo João de Deus, n.º 136, em Nelas, em que é 
requerente Paulo Sousa Lopes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------- 
6.16.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A FARMÁCIA 
FAURE. LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, N.º 2, EM NELAS. REQUERENTE: 
FARMÁCIA FAURE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para a Farmácia Faure. Local: Rua Sacadura 
Cabral, n.º 2, em Nelas. Requerente: Farmácia Faure. --------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
em conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, estabelecimento com 
horário de funcionamento contínuo. -----------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 14:00 h, com paragem para almoço das 
13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo, na semana de serviço das 09:00 h às 
24:00 h, após 24:00 h de regime de chamada. ------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para a 
Farmácia Faure, sita na Rua Sacadura Cabral, n.º 2, em Nelas, em que é requerente a referida 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-04-2008 

 

38 

Farmácia Faure, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.17.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �MEDICINA DENTÁRIA�. LOCAL: RUA DO VILAR, N.º 
3, EM NELAS. REQUERENTE: EDUARDO RAMOS PEREIRA V. SANCHO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Medicina Dentária�. 
Local: Rua do Vilar, n.º 3, em Nelas. Requerente: Eduardo Ramos Pereira V. Sancho. -----------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao Sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Medicina Dentária, sita na Rua do Vilar, n.º 3, em Nelas, em que é 
requerente Eduardo Ramos Pereira V. Sancho, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.18.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O �CAFÉ 
AVENIDA�. LOCAL: RUA 23 DE AGOSTO, EM MOREIRA. REQUERENTE: 
ANTÓNIO PEREIRA SOARES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Café Avenida. Local: Rua 23 de Agosto, 
em Moreira. Requerente: António Pereira Soares. -------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. --------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
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requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
Café Avenida, sito na Rua 23 de Agosto, em Moreira, em que é requerente António Pereira 
Soares, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.19.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS ÓPTICOS�. 
LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 127, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: OPTISUN ÓPTICAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Comércio a retalho de 
artigos ópticos�. Local: Rua do Comércio, n.º 127, em Canas de Senhorim. Requerente: Optisun 
Ópticas, Ld.ª. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:30 h, ao sábado das 
09:30 h às 12:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Comércio a retalho de artigos ópticos, sito na Rua do Comércio, n.º 127, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Optisun Ópticas, Ld.ª., nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
6.20.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA. LOCAL: RUA DO PAÇO, N.º 8, EM CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: JOAQUIM AMARAL DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Mercearia�. Local: 
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Rua do Paço, n.º 8, em Canas de Senhorim. Requerente: Joaquim Amaral da Silva. ---------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. -------------------------------------------------------------- 
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Mercearia, sito na Rua do Paço, n.º 8, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Joaquim Amaral da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
6.21.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �PSICOLOGIA CLÍNICA E EDUCACIONAL, LD.ª�. 
LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, FRACÇÃO C, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: PSICOCUIDAR � CENTRO DE PSICOLOGIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Psicologia Clínica e 
Educacional, Ld.ª�. Local: Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Fracção C, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Psicocuidar � Centro de Psicologia. -------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:00 h, ao Sábado das 
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09:00 h às 12:30 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde, Domingo e feriados ---------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Psicologia Clínica e Educacional, Ld.ª, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos 
Santos, Fracção C, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Psicocuidar � Centro 
de Psicologia, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.22.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �TABERNA�. LOCAL: RUA DO PAÇO, N.º 8, EM CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: JOAQUIM AMARAL DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Taberna�. Local: Rua 
do Paço, n.º 8, em Canas de Senhorim. Requerente: Joaquim Amaral da Silva. ---------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. -------------------------------------------------------------- 
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Taberna, sito na Rua do Paço, n.º 8, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Joaquim Amaral da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.23.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ �PAU ÀS 
COSTAS�. LOCAL: LARGO CLEMENTE BUENO, N.º 8, EM VILAR SECO. 
REQUERENTE: CAFÉ �PAU ÀS COSTAS� � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o café �Pau às Costas�. Local: Largo 
Clemente Bueno, n.º 8, em Vilar Seco. Requerente: Café �Pau às Costas�. --------------------------
---- 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 no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. -------------------------------------------------------------- 
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:30 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
café �Pau às Costas�, sito no Largo Clemente Bueno, n.º 8, em Vilar Seco, em que é requerente 
o referido Café �Pau às Costas�, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
6.24.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �CABELEIREIRA�. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 
126, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: HELENA MARIA ALVES 
MENDES PIRES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Cabeleireira�. Local: 
Rua do Comércio, n.º 126, em Canas de Senhorim. Requerente: Helena Maria Alves Mendes 
Pires. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo e segunda-feira. ------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Cabeleireira, sito na Rua do Comércio, n.º 126, em Canas de Senhorim, em 
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que é requerente Helena Maria Alves Mendes Pires, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
6.25.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS ÓPTICOS�. 
LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS, N.º 102, EM NELAS. REQUERENTE: ÓPTICA 
MÉDICA DAS BEIRAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Comércio a retalho de 
artigos ópticos�. Local: Largo João de Deus, n.º 102, em Nelas. Requerente: Óptica Médica das 
Beiras, Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Comércio a retalho de artigos ópticos�, sito no Largo João de Deus, n.º 
102, em Nelas, em que é requerente a Óptica Médica das Beiras, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------
6.26.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �PRONTO A VESTIR�. LOCAL: EDIFÍCIO GRÃO 
VASCO, LOJA 9, EM NELAS. REQUERENTE: SÓNIA REGINA LOPES FERREIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 07 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o estabelecimento de �Pronto a Vestir�. 
Local: Edifício Grão Vasco, Loja 9, em Nelas. Requerente: Sónia Regina Lopes Ferreira. -------
---- 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. 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 29-04-2008 

 

44 

---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 09,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h, ao Sábado das 09,00 h às 13,00 h 
e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento de Pronto a Vestir, sito no Edifício Grão Vasco, Loja 9, em Nelas, em que é 
requerente Sónia Regina Lopes Ferreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.27.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4718, de 07/04/2008 � �Restaurante Zé Pataco�, sito na Rua do 
Comércio, n.º 124, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 
02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à terça feira; ---------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4854, de 08/04/2008 � �Electrodomésticos, Electricidade, Gás e 
outros�, de António Simões Coimbras, sito na Rua Direita, n.º 101, em Carvalhal Redondo, 
com o horário de funcionamento das 09:00 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 as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------
6.28.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 02 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
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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 4184, de 27/03/2008 � �Restaurante Quinta do Castelo�, sito na 
Estrada Nacional n.º 234, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 24:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Sábado; ---------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4349, de 31/03/2008 � �Café do Arco�, sito na Av.ª Sá Carneiro, n.º 
23, em Casal Sancho, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4293, de 28/03/2008 � �Panificadora Oliveira e Alves, Ld.ª�, sito na 
Travessa do Miragaia, n.º 4, em Santar, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 12:00 h 
sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3657, de 14/03/2008 � �Nova Padaria e Pastelaria de Nelas�, sito na 
Rua Sacadura Cabral, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 20:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4348, de 31/03/2008 - �Cabeleireiro�, sito na Rua do Vilar, n.º 5, 
em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo e Segunda. ----------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------
6.29.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 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 4185, de 27/03/2008 � �DistriNelas - Supermercado�, sito no Vale 
de Senhorim, em Nelas, com o horário de funcionamento de Verão das 09:00 h às 20:30 h, de 
Inverno das 09:00 h às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal; --------------
---- - Registo de entrada n.º 4345, de 31/03/2008 � �Serralharia�, sito na Rua Coronel Serpa, em 
Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 21:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 13:30 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4477, de 02/04/2008 � �Sapataria�, sito na Rua do Comércio, em 
Canas de Senhorim, 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. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4501, de 02/04/2008 � �Hortipet�, sito na Rua do Comércio, n.º 
115, em Canas de Senhorim, 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, ao Sábado das 09:00 h às 18:00 h e paragem para 
almoço das 13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4529, de 02/04/2008 - �Mini-Mercado�, sito na Rua Keil do 
Amaral, n.º 13, em Canas de Senhorim, 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, ao Sábado das 14:30 h às 19:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4573, de 02/04/2008 - �Fitofarmaceuticos�, sito na Rua das 
Casquilhas, n.º 31 e 33, em Santar, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta das 
09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:30 h, ao Sábado das 09:00 h às 
12:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
6.30.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, em conformidade com o disposto na alínea e), do artigo 11.º, do mesmo 
regulamento, as agências funerárias poderão funcionar em horário contínuo. -----------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
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renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário do seguinte 
estabelecimento: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 229, de 07/01/2008 � �Agência Funerária�, de Alberto Borges da 
Costa, Herdeiros, sito na Rua Arquitecto Keil do Amaral, n.º 17, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 00:00 h às 24:00 h. -------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário de 
funcionamento da Agência Funerária, atrás referida, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
6.31.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 7.º do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. --------------------------------------------------------------
---- 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 4407, de 01/04/2008 � �Gameira e Gameira, Ld.ª�, sito em Caldas 
da Felgueira, freguesia de Nelas, 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 4478, de 02/04/2008 � �Café Bar�, de Maria Ester T. R. Andrade, 
sito no Largo 2 de Agosto, n.º 2, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
6.32.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Abril de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
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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 3718, de 17/03/2008 � �Florista�, sito na Rua do Vilar, Loja 2, em 
Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 
12:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo; ----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4188, de 27/03/2008 � �Sapataria�, sito na Rua Direita n.º 62, em 
Carvalhal Redondo, com o 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 3079, de 03/03/2008 � �Comércio de Malhas e Confecções�, sito na 
Rua Luis de Camões, n.º 51, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 3419, de 10/03/2008 � �Galinha Gorda�, sito na Rua Gago 
Coutinho, n.º 110, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com 
paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 12:00 h e encerramento 
semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 3577, de 12/03/2008 - �Aquecimento Central e Canalizações�, sito 
na Rua Sacadura Cabral, Loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:30 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 4183, de 27/03/2008 - �Serralharia�, sito na Rua dos Chões, n.º 5, 
em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 18:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 13:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações dos mapas de horário de 
funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás referidos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
6.33.ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE VILAR SECO � 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 25 de Fevereiro de 2008, da Associação Cultural e Desportiva 
de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- A Associação Cultural e Desportiva de Vilar Seco pretende candidatar-se a uma TNS para 
realizar obras na sua sede. Para isso solicita-se a V.ª Ex.ª a elaboração do respectivo projecto e a 
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responsabilidade do mesmo, pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal a que V.ª Ex.ª 
preside..� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Abril 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Associação Cultural e Desportiva de Vilar Seco � Elaboração de projecto. -------------------
---- a) Pretende a Associação Cultural e Desportiva de Vilar Seco candidatar a uma TNS as 
obras de beneficiação da sua Sede, necessitando para tal de um projecto aprovado, pelo que 
solicita a elaboração do referido projecto pelos Serviços Técnicos da Autarquia. ------------------
---- b) Informo V.ª Ex.ª que a elaboração do projecto implica termos de responsabilidade que os 
Serviços estão impedidos de passar para obras particulares, como é o caso. -------------------------
---- c) Assim, estes Serviços solicitam a V.ª Ex.ª autorização para elaborarem o projecto 
referido e ainda a possibilidade de assumirem a responsabilidade exigida por lei. ------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborarem o projecto necessário para as obras de beneficiação da sede da 
Associação Cultural e Desportiva de Vilar Seco e assumir a respectiva responsabilidade exigida 
por lei, nos termos e de acordo com a informação dos referidos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

7 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e cinquenta 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, 

 
_______________________________________ 

 
 

 


