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ACTA Nº. 26 

                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos trinta dias do mês de Dezembro 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, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr.ª Natália Henriques Coelho e Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos e Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------------------------------- 

 
ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária, realizada em 09 de 
Dezembro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi, também, lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião extraordinária, realizada 
em 11 de Dezembro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 99.106,73 � (noventa e nove mil cento e seis 
euros e setenta e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 181.605,53 � (cento e 
oitenta e um mil seiscentos e cinco euros e cinquenta e três cêntimos). ------------------------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Loteamento do Prado, em Vilar Seco � Venda de lotes de terreno não alienados na 
primeira Hasta Pública � Despachos � Conhecimento;   
---- - Ofício do Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos � Comunicação de 
renúncia ao mandato � Conhecimento; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Ofício do Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos � Comunicação de fim de 
suspensão de mandato � Aprovação. -----------------------------------------------------------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
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reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.OFÍCIO DO SENHOR VEREADOR ENG.º JOÃO MANUEL CORREIA DOS 
SANTOS � COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDATO � CONHECIMENTO 
---- Presente uma carta do Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- João Manuel Correia dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Nelas, eleito pelo 
Partido Socialista, vem, ao abrigo do disposto no art.º 76.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, comunicar a 
V.ª Ex.ª a renúncia ao mandato, com efeitos a partir de 01.01.2009, por motivos de índole 
pessoal.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
1.2.OFÍCIO DO SENHOR VEREADOR CARLOS MANUEL TAVARES DOS SANTOS 
� COMUNICAÇÃO DE FIM DE SUSPENSÃO DE MANDATO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 29 de Dezembro de 2008, do Senhor Vereador Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Eu, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, 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 meu 
mandato, com início em 01/01/2009, por motivos de índole pessoal. ---------------------------------
---- Envio, desde já, este meu pedido, a fim de ser apreciado na próxima reunião de Câmara de 
30/12/2008.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o fim da suspensão do mandato do Senhor 
Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues. -----------------------------------------------  

 
2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
2.1.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DE LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NA PRIMEIRA HASTA PÚBLICA � DESPACHOS � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara datado de 10 de Dezembro de 
2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Considerando que na hasta pública realizada em catorze de Setembro de dois mil e oito, 
não foram vendidos todos os Lotes do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, a que se refere o 
meu despacho de dezanove de Agosto de dois mil e oito, determino, no uso da competência que 
me foi delegada em reunião da Câmara Municipal, de quatro de Novembro de dois mil e cinco, 
a venda dos nove lotes não alienados na hasta pública acima indicada, através do mesmo 
procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais determino que esta hasta pública se realize no dia vinte e oito de Dezembro de dois 
mil e oito, pelas quinze horas, na sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco. ------------------------
---- Os termos da venda serão os constantes da informação do Sr. Chefe de Divisão de Projectos 
e Planeamento Municipal, que se anexa, devendo os adquirentes efectuar o pagamento da 
seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Entrada � 20% do valor total da alienação, a pagar no dia seguinte à compra; ----------------
---- - Restante 80% - no acto da celebração da escritura de compra e venda.� ---------------------- 
---- Anexo ao Despacho atrás descrito encontra-se uma informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 7 de Agosto de 2008, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Loteamento em Vilar Seco promovido pelo Município � Venda de Lotes � Hasta Pública. -
---- Em sequência das ordens de V. Ex.ª e caso seja aprovado o projecto do loteamento em Vilar 
Seco promovido pelo Município constante do ponto anterior da agenda, informo que a venda 
dos respectivos lotes poderá fazer-se em hasta pública, com os valores base constantes do 
quadro seguinte, que foram calculados tendo em conta o preço unitário de 25,00 �/m2 e 
arredondados.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        

ÁREA VALOR 
(m2) UNITÁRIO (�/m2)

1 909,00 25,00 � 22.725,00 � 23.000,00 �

2 1.181,00 25,00 � 29.525,00 � 29.000,00 �

3 851,00 25,00 � 21.275,00 � 21.500,00 �

4 720,00 25,00 � 18.000,00 � 18.000,00 �

5 633,00 25,00 � 15.825,00 � 16.000,00 �

6 593,00 25,00 � 14.825,00 � 15.000,00 �

7 595,00 25,00 � 14.875,00 � 15.000,00 �

8 600,00 25,00 � 15.000,00 � 15.000,00 �

9 604,00 25,00 � 15.100,00 � 15.000,00 �

10 609,00 25,00 � 15.225,00 � 15.000,00 �

11 675,00 25,00 � 16.875,00 � 17.000,00 �

12 705,00 25,00 � 17.625,00 � 18.000,00 �

13 772,00 25,00 � 19.300,00 � 19.500,00 �

14 798,00 25,00 � 19.950,00 � 20.000,00 �

15 825,00 25,00 � 20.625,00 � 21.000,00 �

16 310,00 25,00 � 7.750,00 � 30.000,00 � a)
11380,00 284.500,00 � 308.000,00 �

a) Inclui uma casa de habitação com 50 m2 x 445 �/m2 = 22.250,00 � 

LOTES VALOR VALOR BASE

 
---- À semelhança de outras Hastas Públicas, os lanços mínimos propostos são de 500,00 �.� ---  
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---- Presente também um outro Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 12 de 
Dezembro de 2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Considerando a necessidade de nomeação de um Júri para presidir à Hasta Pública para 
alienação dos nove lotes de terreno, não vendidos na hasta pública realizada em catorze de 
Setembro de dois mil e oito, do Loteamento do Prado, em Vilar Seco, cuja venda foi aprovada 
por meu Despacho de 10 de Dezembro de 2008, Designo, para fazerem parte desse Júri, os 
seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira � José Carlos Pires Borges.� ---------------------------------------------- 
---- Suplente: Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas.� ------------------------------  
---- A Câmara tomou conhecimento dos despachos atrás descritos. ---------------------------------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
3.1.ATRIBUIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Dezembro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas. ---------------
---- Tendo os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas solicitado à autarquia a 
atribuição de subsídios para aquisição de manuais escolares e material pedagógico para os 
alunos com carências económicas e para aquisição de material de expediente e limpeza para as 
salas dos jardins de infância e 1º. ciclo do ensino básico e analisado o valor dos subsídios 
atribuídos no ano lectivo de 2007/2008, que perfaziam um total de 21.000 euros, foi proposto 
pelo executivo camarário uma manutenção deste valor.-------------------------------------------------
---- Tomando em consideração o valor atribuído, o Serviço Educativo propõe a seguinte 
distribuição, tomando em consideração: -------------------------------------------------------------------
---- 1. Estando matriculados no presente ano lectivo duzentos e dezasseis alunos carenciados no 
1.º Ciclo no Concelho de Nelas, cento e quarenta e cinco (67,2%) no Agrupamento de Escolas 
Dr. Fortunato de Almeida e setenta e um (32,8%) no Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, o subsídio para aquisição de manuais escolares e material pedagógico deverá ser 
distribuído do seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida � cinco mil trezentos e sessenta e 
dois euros e cinquenta e seis cêntimos; --------------------------------------------------------------------
---- b) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � dois mil seiscentos e dezassete euros e 
quarenta e quatro cêntimos;---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Encontrando-se sessenta e duas salas em funcionamento em ambos os ciclos, trinta e oito 
(61,29%) no Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e vinte e quatro no 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim (38,70%), o subsídio para aquisição de 
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material de expediente e limpeza para as salas dos jardins de infância e 1º. ciclo do ensino 
básico deverá ser distribuído, levando em consideração uma média de 210 � por sala, da 
seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida � sete mil novecentos e oitenta euros; 
---- b) Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim � cinco mil e quarenta euros.--------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de 
Canas de Senhorim um subsídio, no total geral de 21.000 (vinte e um mil euros), distribuído 
conforme a seguir se indica: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida: -----------------------------------------------
---- - Aquisição de materiais escolares � cinco mil trezentos e sessenta e dois euros e cinquenta 
e seis cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aquisição de material de expediente e limpeza � sete mil novecentos e oitenta euros; ------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Aquisição de materiais escolares � dois mil seiscentos e dezassete euros e quarenta e 
quatro cêntimos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Aquisição de material de expediente e limpeza � cinco mil e quarenta euros, nos termos e 
de acordo com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. ---------------------  
3.2.ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS JARDINS DE INFÂNCIA COM COMPONENTE 
DE APOIO À FAMÍLIA DO CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Atribuição de Verbas aos Jardins de Infância com Componente de Apoio à Família do 
Concelho de Nelas -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede do Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Decreto-Lei n.º 147/97 e tendo em consideração o Despacho n.º 
24755/08, este serviço sugere à apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, as seguintes 
transferências de verbas para os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Nelas, de acordo 
com a seguinte distribuição: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------- 

Estabelecimento Material 
Didáctico  

Material 
Desgaste 

Expediente de 
Limpeza 

Total 

J.I. Aguieira (10) 180 � 150 � 150 � 480 � 
J.I. Canas Senhorim(38) 334 � 220 � 150 � 704 � 
J.I. Lapa do Lobo (14) 284 � 180 � 150 � 614 � 
J.I. Póvoa St.º António(15) 284 � 180 � 150 � 614 � 
J.I. Vale de Madeiros (11) 284 � 180 � 150 � 614 � 

Total 1.366 � 910 � 750 �  3.026,00 � 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida: ----------------------------------------------- 

Estabelecimento Material 
Didáctico  

Material 
Desgaste 

Expediente de 
Limpeza 

Total 

J.I. Carvalhal Redondo (17) 310 � 200 � 150 � 660 � 
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J.I. Folhadal (21) 334 � 220 � 150 � 704 � 
J.I. Moreira (12) 284 � 180 � 150 � 614 � 
J.I. Nelas (86) 334 � 220 � 150 � 704 � 
J.I. Santar (27) 334 � 220 � 150 � 704 � 
J.I. Senhorim  180 � 150 � 150 � 480 � 
J.I. Vila Ruiva (11) 284 � 180 � 150 � 614 � 
J.I. Vilar Seco (22) 334 � 220 � 150 � 704 � 

Total 2.394 � 1.590 � 1.200 �  5.184,00 � 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas descritas ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida. ---------------------- 

 
4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � AUMENTO DE QUOTA � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 05 de Dezembro de 2008, da Direcção da Associação Social e 
Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Agradecimento -------------------------------------------------------------------------------------------
--- A Associação Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas vem, por 
este meio, agradecer, penhoradamente, a boa vontade da Câmara Municipal de Nelas em 
conceder-nos o aumento da nossa quota de 3% para 4%. -----------------------------------------------
---- Este aumento é um contributo valioso para a continuidade desta Associação e dos serviços 
que ela presta ao zelar pelos cuidados de saúde dos seus associados/funcionários desta casa.� ---
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LAPENSE � PEDIDO DE SUBSÍDIO 
� APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 04 de Dezembro de 2008, da Associação Desportiva e 
Cultural Lapense, com sede no lugar e freguesia de Lapa do Lobo, deste Concelho de Nelas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Pedido de subsídio ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Associação Desportiva e Cultural Lapense tem, ao longo da sua existência, fomentado o 
Desporto e a Cultura da nossa Terra, o que, todos os anos têm dado muita despesa, de tal modo 
que a Associação não tem podido fazer-lhe face pelos seus próprios meios. ------------------------
---- Para além disso e como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, numa das salas da Associação 
funcionou a Escola Pré-Primária, que ficou disponível só este ano, na qual gastámos todo o 
subsídio que nos foi atribuído no ano transacto, pois foi necessário tapar todos os buracos, que 
tinham sido feitos ao longo da sua cedência, e pintá-la. -------------------------------------------------
---- Mais informamos que temos duas equipas federadas de Ténis de Mesa, únicas do nosso 
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Concelho e estamos nos campeonatos de Tiro ao Alvo e Malha, organizados pelo INATEL, 
onde somos também únicos representantes do nosso Concelho e que representamos com 
dignidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mas como a Associação tem sempre contado com a ajuda da Câmara, vimos mais uma vez, 
junto de V.ª Ex.ª, pedir um subsídio de 3.500,00 � para nos ajudar a custear as diversas despesas 
e assim podermos ter melhores condições de funcionamento. -----------------------------------------
---- Agradecendo desde já a vossa prestimosa colaboração, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva e Cultural 
Lapense, um subsídio no valor de 2.000,00 �, destinado a ajudar a custear diversas despesas. 
4.3.IRMANDADE DA NOSSA SENHORA DO VISO � OBRAS NA CAPELA DE NOSSA 
SENHORA DO VISO, DA FREGUESIA DE SENHORIM � PEDIDO DE SUBSÍDIO---- 
Presente um ofício, datado de 23 de Dezembro de 2008, da Irmandade de Nossa Senhora do 
Viso, do lugar de Vila, Freguesia de Senhorim, deste Concelho de Nelas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Obras na Capela de Nossa Senhora do Viso, da Freguesia de Senhorim. ------------------------
---- A Irmandade da Nossa Senhora do Viso vai beneficiar e requalificar a Capela, tendo para 
isso necessidade de gastar muito dinheiro nas obras que tem que executar. -------------------------
---- Por isso vem pedir à Senhora Presidente da Câmara o favor de nos ajudar com uma verba 
para custear as despesas.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Irmandade de Nossa Senhora do Viso, do 
lugar de Vila, freguesia de Senhorim, um subsídio no valor de 8.000 euros, destinado a ajudar a 
custear as obras da Capela daquela localidade. ----------------------------------------------------------- 
4.4.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO PAROQUIAL DE CANAS DE 
SENHORIM � RATIFICAÇÃO 
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---- Presente uma informação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �Na preparação das festividades de Natal do Concelho, mantive reunião com o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, no sentido de decidir quais os locais da 
freguesia a serem iluminados. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A iluminação de Natal da freguesia de Canas de Senhorim tem comportado para a 
Autarquia um encargo de cerca de � 2.500,00. -----------------------------------------------------------
---- O Sr. Presidente da Junta sugeriu que, excepcionalmente neste ano, atendendo ao clima de 
crise económica, aquele valor fosse dado a título de subsídio ao Centro Paroquial de Canas de 
Senhorim, sendo que aquela instituição contribui decisivamente para que várias famílias 
possam celebrar as festividades com dignidade, irá o valor em causa apoiar as várias iniciativas 
sociais promovidas por aquele Centro. -------------------------------------------------------------------- 
---- Face à proximidade do Natal, sugiro ainda à Sr.ª Presidente que defira desde já o requerido, 
sujeitando posteriormente a ratificação da Câmara Municipal.� ---------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 23 de Dezembro de 2008, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �Concordo. Agendar próxima reunião de Câmara. À Contabilidade. Pague-se.� --------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente, atrás 
descrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA EM 
PRESTAÇÕES BIMESTRAIS OU TRIMESTRAIS. REQUERENTE: ABEL 
FERNANDES 
---- Presente um requerimento, datado de 25 de Novembro de 2008, de Abel Fernandes, 
residente na Rua Escritor Carlos Sombrio, n.º 52, no lugar de Caldas da Felgueira, Freguesia de 
Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª se digne autorizar o reatamento do plano de pagamento em 
prestações bimestrais, ou trimestrais, uma vez que não foi possível por parte do requerente, 
cumprir até à presente data, em virtude do mesmo não ter capacidade económica para fazer face 
a este encargo, usufruindo somente a reduzida reforma e não obtendo qualquer outro 
rendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informa que, apesar de ser responsável pela dívida em causa, pelo facto de ser titular 
dos contadores da água, o mesmo nada teve a ver com o consumo dela, mas, assume a dívida. --
---- Mais requer a V.ª Ex.ª se digne ordenar a ligação do contador de água, sito na Rua Dr. 
Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira � Bar Maravilha, uma vez que está a causar 
prejuízos ao novo proprietário do Bar Maravilha.� ------------------------------------------------------ 
---- Presente também uma informação, datada de 28 de Novembro de 2008, emitida pelo 
Serviço de Taxas e Licenças, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal. --------------------- 
---- Em 26/01/2006 foi notificado o munícipe Abel Fernandes a fim de liquidar a dívida de água 
em execução fiscal, dando-se-lhe 10 dias para o efeito. -------------------------------------------------
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---- Por conseguinte, em 07/03/2006 foi efectuado um pedido de pagamento fraccionado, que 
foi deferido por deliberação de reunião de Câmara de 10/10/2006, o que foi comunicado através 
do ofício n.º 3727, de 12/10/2006. De facto, o plano de pagamento em mensalidades nunca foi 
respeitado, tendo sido feita a advertência nesse mesmo ofício que, além do pagamento das 
mensalidades, que devia ser assegurado o pagamento do consumo mensal de água. ---------------
---- Em 11/01/2007 foi novamente notificado o munícipe referenciado, dando-se-lhe mais uma 
vez o prazo de 10 dias para regularizar a dívida de água em execução fiscal, dado o plano de 
pagamento em mensalidades não estar a ser cumprido. -------------------------------------------------
---- Em 22/01/2007 foi elaborada uma lista de cortes de água onde estavam contemplados os 
dois contadores de que é titular Abel Fernandes. ---------------------------------------------------------
---- Em 23/04/2007 foi notificado o munícipe Abel Fernandes através do ofício n.º 1728, dando-
se novamente o prazo de 10 dias para regularizar a dívida que estava a acumular-se, pois o 
plano de pagamento em mensalidades estava a ser completamente descurado. ---------------------
---- Em 24/05/2007 foi elaborada uma lista de cortes, onde estavam de novo contemplados os 
dois contadores de que é titular Abel Fernandes. ---------------------------------------------------------
---- Em 24/08/2007 foi feita outra notificação, dando-se novamente o prazo de 10 dias, que 
também foi desrespeitado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 14/09/2007 foi elaborada outra lista de cortes. --------------------------------------------------
---- Em 19/10/2007 foi feita nova notificação, dando novamente 10 dias para regularização da 
dívida, o que não aconteceu. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 30/11/2007 foi feito outro pedido de pagamento fraccionado da dívida de água em 
execução fiscal, o que foi deferido por deliberação de reunião de Câmara de 11/12/2007, o que 
foi comunicado ao requerente em 12/12/2007, através do ofício n.º 4879. ---------------------------
---- Em 23/01/2008 foi elaborada uma lista de cortes onde estavam contemplados os dois 
contadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 07/02/2008 foi o munícipe novamente notificado para no prazo de 10 dias regularizar a 
dívida em execução fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 25/11/2008 o munícipe entregou nestes serviços um requerimento, registado sob o n.º 
15.239, em que solicita o pagamento da dívida em prestações bimestrais ou trimestrais, 
alegando insuficiência económica para o efeito. --------------------------------------------------------- 
---- Informa-se que, de acordo com o artigo 196.º do Código do Processo e do Procedimento 
Tributário, as dívidas exigíveis em processos executivos podem ser pagas em prestações 
mensais e iguais, 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, nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, que actualmente 
ascende a 96,00 �. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que a totalidade da dívida de água em execução fiscal em nome de Abel 
Fernandes perfaz as seguintes importâncias: 845,33 � (referente ao contador colocado no Bar 
Maravilha) e 694,89 � (referente ao consumo domiciliário), o que ascende ao total de 1.540,22 
�, ao qual acresce o valor dos juros de mora que são calculados à data do pagamento. ------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 03 de 
Dezembro de 2008, do Senhor Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de 
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Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, as prestações das dívidas, em processo executivo, deverão ser mensais e iguais, pelo 
que o pedido do requerente, à face da Lei, não é de aceitar�. ------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto. ------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de pagamento da água consumida 
pelo requerente Abel Fernandes, residente na Rua Escritor Carlos Sombrio, n.º 52, no lugar de 
Caldas da Felgueira, Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, no valor de 1.540,22 
�, em prestações bimensais, ou trimestrais, em virtude de a Lei só permitir a sua divisão em 
prestações mensais e iguais, conforme informação do Senhor Chefe de Secção de Expediente 
Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------ 
5.2.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA TAVARES - APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 11 de Dezembro de 2008, de José António Ferreira 
Tavares, residente na Rua da Tapada, n.º 78, na Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, deste 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª se digne autorizar o pagamento da dívida de água, referente ao 
consumo efectuado no domicílio sito na Rua da Estrada, n.º 19, em Canas de Senhorim, durante 
os anos de 1999, 2000 e 2001, em prestações mensais, por não ter suficiência económica, para 
pagamento duma só vez.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação emitida pelo Serviço de Taxas e Licenças, datada de 11 
de Dezembro de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal ---------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V.ª Ex.ª que o munícipe José António 
Ferreira Tavares, contribuinte fiscal nº 192368796, com residência na Rua da Tapada, nº 78, na 
Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, tem, à presente data, 17 meses de 
consumo domiciliário de água em execução fiscal, sendo que a dívida ascende a 307.21� 
(trezentos e sete euros e vinte e um cêntimos) e reporta-se ao consumo de água efectuado no 
domicílio na Rua da Estrada, nº19, na mesma freguesia, durante os anos de 1999 a 2001. --------
---- Mais se informa que o valor acima indicado não inclui os juros de mora, uma vez que estes 
só são calculados à data do pagamento. ------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma informação, datada de 11 de Dezembro 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: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
José António Ferreira Tavares (Requerimento com o registo de entrada n.º 15906, de 
11/12/2008). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 
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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�, (actualmente 89,00 euros), no momento da autorização. ------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
307,21 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
---- No entanto, a excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente José António Ferreira Tavares, residente na Rua da Tapada, n.º 78, na Vila e 
Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas, no valor de 307,21 �, em 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. ------ 
5.3.CENTRO DE SAÚDE DE NELAS � SALA DE ESPERA DA EXTENSÃO DE 
SANTAR � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 09 de Dezembro de 2008, do Centro de Saúde de Nelas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Extensão de Santar. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É meu dever transmitir a V.ª Ex.ª o apreço e consideração deste Serviço pela atitude e 
prontidão com que a Autarquia de Nelas deu resposta à solicitação veiculada pelo nosso ofício 
em referência relativo às condições precárias de temperatura da sala de espera da nossa 
extensão de Santar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A obra encontra-se concluída de acordo com o que foi sugerido e os nossos utentes 
reconhecem o benefício. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Queira V.ª Ex.ª aceitar os meus melhores cumprimentos pessoais e votos de Boas Festas.� � 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
5.4.GRANDE HOTEL DAS CALDAS DA FELGUEIRA � REQUER DECLARAÇÃO 
COMPROVATIVA DO MUNICÍPIO DE NELAS NÃO PRETENDER EXERCER 
DIREITO DE PREFERÊNCIA DA VENDA DE PRÉDIOS � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º CN/1212, datado de 12 de Dezembro de 2008, do Grande Hotel das 
Caldas da Felgueira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Declaração ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, SA, com sede em Caldas da 
Felgueira, freguesia de Nelas, com o número de pessoa colectiva 500389985, vem por esta via 
requerer a V.ª Ex.ª uma declaração de que não pretendem exercer o direito de preferência, na 
compra, dos prédios abaixo indicados: -------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 2644, distrito de Viseu, concelho de Nelas e freguesia de Nelas; -------
---- - Artigo matricial n.º 4543, distrito de Viseu, concelho de Nelas e freguesia de Nelas.� ------
---- Presente também uma informação, datada de 26 de Dezembro de 2008, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de emissão de declaração comprovativa da dispensa do direito de preferência na 
compra de dois prédios rústicos � Aprovação. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: Nova 
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Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, S.A. --------------------------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita uma declaração da Câmara Municipal conforme dispensa o seu 
direito de preferência na compra de dois artigos matriciais: Artigo urbano n.º 2644 e Artigo 
rústico n.º 4543, conforme certidões de teor em anexo e planta de localização. ---------------------
---- 2. Os artigos citados dizem respeito ao edifício de hospedagem �Grande Hotel das Caldas 
da Felgueira� e respectivo anexo. -------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim sendo, face à petição, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a decisão de abdicar ou não 
do direito de preferência no caso de venda dos dois artigos matriciais: n.º 2644 e 4543. ----------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas deu uma breve explicação 
sobre o assunto em análise. ---------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Nova Companhia do Grande Hotel das 
Caldas da Felgueira mais informações acerca das condições em que pretende realizar a venda 
atrás referida, nomeadamente qual o valor e para que fins, para assim se poder pronunciar em 
futura reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.5.GABINETE PARA A RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS � CRIAÇÃO 
DE JULGADOS DE PAZ � REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 29 
DE JULHO DE 2008 
---- Presente o fax n.º 667/DSMRAL/08, datado de 15 de Dezembro de 2008, do Gabinete Para 
a Resolução Alternativa de Litígios, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Criação de Julgado de Paz ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Com referência ao assunto em epígrafe e na sequência do Fax de V.ª Ex.ª, datado de 26 de 
Novembro p.p., serve o presente para informar que para o Município de Nelas poder dispor de 
um Julgado de Paz no âmbito do agrupamento onde se encontra inserido, será necessário 
remeter ao Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) Deliberação Camarária 
que revogue a decisão tomada pela Edilidade na reunião ordinária pública realizada em 29 de 
Julho de 2008 (conforme transmitido ao GRAL através do ofício n.º 3997, 30.07.2008, da 
Câmara Municipal de Nelas). ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posteriormente, deverão ser encetadas as diligências com este Gabinete com vista a 
determinar as instalações que irão ser afectas ao funcionamento do Julgado de Paz, bem como 
recursos humanos e horário de funcionamento deste Tribunal.� ---------------------------------------
---- Presente também uma Proposta de Deliberação apresentada pela Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Embora este órgão tenha deliberado em reunião ordinária pública, realizada em 29 de 
Julho do corrente ano, não aderir à criação de um julgado de paz no nosso concelho, deixou em 
aberto a possibilidade efectivar essa adesão logo que fosse criado um julgado de paz no 
Agrupamento de Concelho de Nelas, Mangualde e Carregal do Sal, para não permitir que os 
nossos munícipes se desloquem fora do concelho para beneficiar deste serviço. --------------------
---- Assim, após a assinatura do protocolo entre o Ministério da Justiça e as Câmaras 
Municipais de Mangualde e de Carregal do Sal que visa a criação do Julgado de Paz no 
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agrupamento de concelhos referido, é necessário avançar com os procedimentos tendentes à 
instalação de um julgado de paz no nosso concelho. ----------------------------------------------------
--- Neste sentido e, em conformidade com o ofício do Gabinete para a Resolução Alternativa de 
Litígios, para se retomar o processo de adesão é necessária nova deliberação camarária que 
revogue a de 29 de Julho de 2008, nestes termos proponho: -------------------------------------------
---- - Por não ter havido uma alteração substancial ao processo de criação de um julgado de paz 
no âmbito do agrupamento dos concelhos de Nelas, Mangualde e Carregal o Sal, uma vez que 
foi protocolada a sua criação, proponho que a Câmara revogue a deliberação de não se 
candidatar à instalação do Julgado de Paz no Concelho de Nelas e que permita, de acordo com a 
Lei, ao executivo em permanência de funções, encetar as diligências necessárias com vista à 
instalação de um julgado de paz no Concelho de Nelas.� -----------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em sua reunião 
ordinária de 29 de Julho de 2008 e aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, aderindo à 
criação do Julgado de Paz no Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Votei favoravelmente a proposta de instalação do Julgado de Paz no Concelho de Nelas 
visto que a não instalação do mesmo seria demasiado prejudicial para os nossos munícipes. -----
---- Não obstante, queria manifestar a minha preocupação pelo facto dessa instalação poder 
contribuir para a diminuição de processos pendentes no Tribunal Judicial de Nelas, dando assim 
argumentos a eventuais defensores do seu encerramento. ----------------------------------------------
---- Quero deixar bem claro que, apesar de hoje aceitar a instalação dos Julgados de Paz em 
Nelas, tudo farei para que o Tribunal Judicial da Comarca de Nelas se mantenha aberto.� --------
---- A Senhora Presidente da Câmara subscreveu a declaração de voto atrás descrita. -------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a declaração de 
voto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O Governo do Partido Socialista obrigou por lei a criação do julgado de paz no 
Agrupamento de Concelhos de Mangualde e de Carregal do Sal, o que, desde a primeira hora eu 
previ que isso viesse a acontecer, com a consequente deslocação dos meus concidadãos ao 
Concelho de Carregal do Sal, foi essa a motivação que desde a primeira hora, em consciência, 
votei a criação dos Julgados de Paz em Nelas. -----------------------------------------------------------
---- Penso, ou quase tenho a certeza, que a decisão, hoje unânime, da criação dos Julgados de 
Paz em Nelas, não pode, nem nunca poderá pôr em causa o Tribunal Judicial da Comarca de 
Nelas, pelo qual tanto se lutou para que fosse criado. ---------------------------------------------------
---- Assim, sinto-me orgulhoso pela posição que o Executivo Municipal hoje aqui tomou. -------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Dr.ª Natália Henriques Coelho 
apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista mantêm as suas reservas em relação à efectiva 
necessidade de instalação de um Julgado de Paz em Nelas, dado o bom nível dos serviços 
prestados pelo nosso Tribunal Judicial, embora reconheçam que, em muitas áreas geográficas 
tal se justifique, tendo em conta a morosidade e os elevados custos dos serviços tradicionais de 
justiça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O nosso voto favorável, nesta fase, à instalação do referido Julgado de Paz, é tão somente 
justificado pela inevitabilidade dessa instalação e pela necessidade de garantir, para com os 
nossos concidadãos, o acesso aos serviços de justiça em condições de igualdade com os 
concelhos limítrofes, uma vez que, a recusa de instalação do Julgado de Paz em Nelas, poderia 
implicar a deslocação dos cidadãos do Concelho de Nelas, a Mangualde ou Carregal do Sal, 
para poderem usufruir dos seus serviços.�. --------------------------------------------------------------- 
5.6.LIGA DOS AMIGOS DE CONÍMBRIGA � CANDIDATURA AO PRODER � 
PARCELÁRIO DO PEQC - APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 43/LAC/2008/C, datado de 22 de Dezembro de 2008, da Liga dos 
Amigos de Conímbriga, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Candidatura ao PRODER � Parcelário do PEQC. ---------------------------------------------------
---- No cumprimento do Protocolo e do Plano de Actividades para 2009, recentemente aprovado 
em reunião do Conselho Consultivo e Científico, na qual V.ª Ex.ª se dignou participar 
acompanhada pelo Vereador Manuel Marques, pretendemos candidatar o PEQC aos apoios do 
programa PRODER � acção 1.1.1 �Modernização e Capacitação de Empresas�, para instalação 
de pastagens, pomar de maçã e aquisição de alfaias, num prazo prorrogado até ao dia 31 de 
Janeiro de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como o Município de Nelas não se pode candidatar a estes apoios, por imperativo legal 
suscitado pelo próprio PRODER (o município não é obviamente uma empresa agrícola), 
solicitamos a alteração de 3 parcelas com os n.ºs de parcelário: 2254002138016, 
2254002137007, 2244006706004, para o nome da Liga dos Amigos de Conímbriga. -------------
---- Como é do conhecimento geral, não se trata neste caso de qualquer mudança de regime de 
propriedade mas apenas do mero exercício legal do comodato. ---------------------------------------
---- Solicitamos igualmente, pelas mesmas razões, a alteração da parcela n.º 2253991392004 
para o nome de LAC, que foi objecto de uma candidatura ao programa VITIS com início em 
2004, de forma a podermos candidatar o rótulo para o vinho biológico e aquisição de alfaias. 
Nesta outra situação, torna-se necessário que os competentes serviços municipais inquiram 
junto do IFAP sobre a possibilidade de efectuar imediatamente esta última alteração, pelo que 
agradecemos a intervenção de V.ª Ex.ª no sentido de que se proceda de imediato à consulta. ----
---- Com os melhores cumprimentos e os votos de festas felizes.� ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o assunto, tendo havido 
uma troca de opiniões entre o referido Senhor Vereador e a Senhora Vereadora Dr. Natália 
Henriques Coelho. Foi também solicitado, pela Senhora Presidente, que fosse presente à 
reunião o Protocolo celebrado entre o Município de Nelas e a Liga dos Amigos de Conímbriga. 
Em virtude de subsistirem dúvidas quando ao pedido da referida Liga de Amigos foi o assunto 
retirado da reunião, para ser melhor analisado e presente a uma futura reunião. -------------------- 
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6.1.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas de 
Senhorim, referente ao ano lectivo de 2008/2009: -------------------------------------------------------
---- Associação de Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Setembro de 2008 � 316,80 �; Outubro de 2008�679,80 �; 
---- TOTAL: 996,60 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Setembro de 2008 � 194,40 �; Outubro de 2008 
� 345,60 �; Novembro de 2008 � 383,40 �; --------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Setembro de 2008 � 280,80 �; Outubro de 2008 � 
496,80 �; Novembro de 2008 � 413,10 �; -----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Setembro de 2008 � 145,80 �; Outubro de 
2008 � 283,50 �; Novembro de 2008 � 251,10 �; --------------------------------------------------------
---- TOTAL: 3.791,10 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Outubro de 2008 � 616,50 �; -------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Outubro de 2008 � 384,75 �; ---------------------------------
---- - Jardim de Infância de Moreira: Outubro de 2008 � 418,50 �; -----------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Outubro de 2008 � 558,00 �; --------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Outubro de 2008 � 238,50 �; ----------------------------------
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Outubro de 2008 � 308,25 �; ----------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Outubro de 2008 � 567,00. ----------------------------------
---- TOTAL: 3.091,50 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Setembro de 2008 � 700,56 �; Outubro de 2008 � 1.389,36 �; 
---- TOTAL: 2.089,92 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Julho de 2008 - 150,88 �; Setembro de 2008 � 
462,00 �; Outubro de 2008 � 678,72 �; --------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.291,60 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Associação do Folhadal � 
Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Paroquial de Canas de Senhorim, à Santa Casa 
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da Misericórdia de Santar, à Escola Secundária de Nelas e ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.2.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2008, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2008/2009: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Setembro de 2008 � 191,70 �; Outubro de 2008 � 407,70 �; 
Novembro de 2008 � 351,00 �; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Setembro de 2008 � 461,70 �; Outubro de 2008 � 1.007,10 �; 
Novembro de 2008 � 918,00 �; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Setembro de 2008 � 226,80 �; Outubro de 2008 � 
413,10 �; Novembro de 2008 � 372,60 �; ----------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Setembro de 2008 � 1.374,300 �; Outubro de 2008 
� 2.891,70 �; Novembro de 2008 � 2.554,20 �; ----------------------------------------------------------
---- TOTAL: 7.832,70 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Outubro de 2008 � 382,50 �; ------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Outubro de 2008 � 598,50 �; -----------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Outubro de 2008 � 724,50 �; --------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Outubro de 2008 � 1.138,50 �; --------------------------------
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Outubro de 2008 � 985,50 �; ---------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Outubro de 2008 � 888,75 �; --------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Outubro de 2008 � 913,50 �; ----------------------------------------------
---- TOTAL: 5.631,75 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB do Folhadal: Setembro de 2008 � 330,00 �; Outubro de 2008 � 574,20 �; ----------
---- TOTAL: 904,20 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Setembro de 2008 � 722,40 �; Outubro de 2008 � 
1.488,48 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 2.210,88 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Fojo: Setembro de 2008 � 136,25 �; Outubro de 2008 � 
371,69 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 507,94 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Centro Social Paroquial de 
Canas de Senhorim, à Santa Casa da Misericórdia de Santar, à Associação do Folhadal � Centro 
Social, Cultural e Recreativo, á Escola Secundária de Nelas e ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.3.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, nºs. 19 e 20 e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2008, n.º 17, as quais ficam anexa a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO  
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 02 e 19 de Dezembro de 2008, constantes na relação elaborada 
pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.2.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 02 e 19 de Dezembro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
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compreendido entre 02 e 19 de Dezembro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector 
de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------- 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 02 e 19 de Dezembro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 
7.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS. LOCAL: SENHORIM. REQUERENTES: MARCO 
ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO E MÁRIO JORGE AUGUSTO RIBEIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de dois prédios rústicos. � 
Registo n.º 15.942, de 12/12/2008. Local: Senhorim. Requerentes: Marco António Augusto 
Ribeiro e Mário Jorge Augusto Ribeiro. -------------------------------------------------------------------
---- 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, os dois requerentes solicitam parecer favorável 
dos terrenos rústicos, sitos ao �Hospital�, artigo 4808 e artigo 4804, localizados 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 dois prédios rústicos, sitos ao �Hospital�, artigo 4808 e artigo 4804, na 
Freguesia de Senhorim, em que são requerentes Marco António Augusto Ribeiro e Mário Jorge 
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Augusto Ribeiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA. LOCAL: RUA DAS CASQUILHAS, N.º 45, 
EM SANTAR. REQUERENTE: ÁLVARO SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para estabelecimento de Mercearia. Local: Rua 
das Casquilhas, n.º 45, em Santar. Requerente: Álvaro Sampaio. -------------------------------------
---- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, de acordo com o registo de entrada n.º 15.944, de 12/12/2008, não vejo qualquer 
inconveniente na renovação do mapa de horário do estabelecimento de Mercearia, sito na Rua 
das Casquilhas, com o horário de funcionamento de Segunda a Sábado, das 08:00 h às 20:00 h, 
ao Domingo das 08:00 h às 12:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h, sem 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento de Mercearia, sito na Rua das Casquilhas, n.º 45, em Santar, em que é 
requerente Álvaro Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------
7.5.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários do Concelho de Nelas. ----------------------------
---- I. Enquadramento legal: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os seguintes pedidos encontram-se instruídos, de acordo com o artigo 16.º, do  
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o artigo 3.º deste Regulamento, os estabelecimentos comerciais podem 
escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 06 e as 24 horas, de todos os dias da 
semana. O Mapa de horário de funcionamento referido é válido para cada ano civil, devendo os 
titulares requerer a sua renovação anual, até ao último dia do mês de Dezembro do ano anterior 
a que respeitar, mediante o pagamento das taxas previstas no presente regulamento. --------------
---- 3. Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e 
estabelecimentos análogos poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana. -----
---- 4. Clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
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poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. No entanto, por deliberação 
camarária de 13 de Abril de 2005, estes estabelecimentos só poderão funcionar até às 4 horas 
nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. Nos restantes dias deverão encerrar às 2 horas. 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente na aprovação dos mapas de horário seguintes, desde que 
não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública: ------------------------------------------
---- a) �Café/Bar Fórum�, de Nuno Manuel Pegas Amaral, na Rua do Pombal, n.º 23, em Nelas, 
com o período de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h durante a semana, excepto sextas-
feiras, sábados e vésperas de feriados, das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e sem 
encerramento semanal � Registo de entrada n.º 14.203, de 31/10/2008; ------------------------------
---- b) �Café�, de António Silveira Lopes, na Travessa da Capela, n.º 8, em Moreira, com o 
período de funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e sem 
encerramento semanal � Registo de entrada n.º 15.953, de 12/12/2008; ------------------------------
---- a) �Café�, de Álvaro Sampaio, na Travessa dos Camponeses, n.º 16, em Santar, com o 
período de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e sem 
encerramento semanal � Registo de entrada n.º 15.945, de 12/12/2008; ------------------------------
---- À superior consideração de V. Exa.� ------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13.891, de 24/10/2008 � �Agência Automobilista�, de João Orlando 
Almeida Costa, sito na Praça Dr. Veiga Simão, n.º 1, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 h, com 
paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 15.475, de 02/12/2008 � �Ourivesaria�, de Ouronelas, Ourivesaria e 
Relojoaria Unipessoal, Ld.ª, sito no Edifício Central, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 e sem 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 14.803, de 14/11/2008 � �Electrodomésticos�, de Marcelino 
Fradique Beja Correia de Carvalho, sito na Av.ª João XXIII, Edifício Avenida, n.º 7, em Nelas, 
com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 15.670, de 05/12/2008, de 05/12/2008 � �Mini-Mercado�, de Élia 
Maria Rosa Pais Loureiro, sito na Rua do Soitinho, n.º 14, em Carvalhal Redondo, com o 
horário de funcionamento das 07:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.671, de 05/12/2008 - �Comércio a Retalho de Artigos para o 
Lar�, de Maria Isabel Marques Matias, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, n.º 18, em Nelas, com 
o horário de funcionamento, de segunda a sexta das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 09:30 h às 12:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.689, de 09/12/2008 - �Serralharia Civil�, de Augusto Martins da 
Costa, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 30, em Vilar Seco, com horário de funcionamento das 
08:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h, e encerramento semanal 
ao Domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.983, de 15/12/2008 � �Salão de Cabeleireiro�, de Maria de 
Fátima Pereira Gouveia Silva, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja C, em Nelas, com 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 ao domingo e segunda-feira de manhã. ---------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8 - 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 
quinze 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, 

 
_______________________________________ 
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O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 

 
_______________________________________ 


