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ACTA Nº. 3 
                                       ACTA  DA  REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TREZE  
                                       DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE 
 
---- Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, 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 Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. 

 
ASSUNTOS DIVERSOS 

 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva ditou para a acta o seguinte protesto: -
---- �Considerando a anterior tomada de posição relativamente à nomeação do Comissário 
Político pela Distrital do PSD para a Câmara de Nelas, sugiro à Sra. Presidente da Câmara que 
a reunião decorra sem a presença do Comissário como Chefe de Gabinete, o que a não suceder, 
implica, na minha opinião um atentado contra a autonomia, independência e liberdade do 
Concelho de Nelas, não podendo deixar em consciência de lavrar o presente protesto.� ----------
---- A Senhora Presidente de Câmara respondeu ao Senhor Vereador que estas reuniões são 
públicas e assiste às reuniões quem entender e a Senhora Presidente não dispensa a presença do 
seu Chefe de Gabinete. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Interveio, de seguida, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, que afirmou o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Tem, ao longo dos tempos, o Sr. Dr. Borges da Silva, certamente por formação 
profissional, apelando ao cumprimento rigoroso da legalidade. ---------------------------------------
---- Todos nós sabemos, desde o cidadão mais letrado ao cidadão menos letrado, que a 
nomeação de um chefe de gabinete é da estrita competência de qualquer Presidente de Câmara 
do meu País. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Falar-se em autonomia, independência e liberdade nesta matéria  é só usada quando com 
este protesto se quer cortar um direito expresso na lei em que qualquer Presidente da Câmara é 
autónomo, independente e livre de escolher o seu Chefe de Gabinete e de lhe entregar as tarefas 
achadas necessárias para a prossecução do fim público. ------------------------------------------------
---- Este voto de protesto do Sr. Dr. Borges da Silva só se refere a uma questão política ou 
partidária que ele deve dirimir no seio do PSD. ----------------------------------------------------------
---- Assim, por achar necessário ao bom desempenho da vida autárquica e para mais de perto 
acompanhar essa vida autárquica na reunião do Executivo é meu entendimento e formulando o 
convite à Sra. Presidente de Câmara  que permita a permanência do Sr. Dr. Pedro Alves nas 
reuniões do Executivo.� -------------------------------------------------------------------------------------     
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ACTAS DAS REUNIÕES  ANTERIORES 

 
---- Foi lida e aprovada, com três votos contra dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva e a Senhora Presidente usou o voto de qualidade que a lei lhe confere. -----------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro 
apresentaram a Declaração de Voto que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Votamos contra a Acta da Reunião de 12 de Dezembro de 2006, porque a mesma não 
expressa o que de facto se passou na referida reunião e inclui considerações e juízos de valor 
que apenas procuram legitimar a posição da Senhora Presidente da Câmara. -----------------------
---- Não foram tidas em conta as propostas feitas pelos vereadores do Partido Socialista, em 9 
de Janeiro e 30 de Janeiro, que se anexam, para que o parágrafo --------------------------------------
---- �Após a apresentação dos documentos atrás descritos, os Senhores Vereadores Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, abandonaram a sala de reuniões, tendo-lhes 
sido marcada falta injustificada e a Câmara Municipal ficou sem quórum para poder continuar a 
reunião, a qual foi cancelada.� ------------------------------------------------------------------------------
---- fosse substituído pela descrição factual do que se passou na reunião, sem nenhum tipo de 
considerandos, como aliás é prática na feitura das actas desta Câmara. ------------------------------
---- Não foi explicada a razão por que a Senhora Presidente tinha a intenção de marcar falta 
injustificada aos vereadores do Partido Socialista e ao Senhor Vereador Dr. Borges da Silva. ---
---- Consideramos que o local adequado para apresentação de propostas é em reunião de 
Câmara e o momento é qualquer um até que os documentos sejam votados e aprovados. 
Estranha-se que a Senhora Presidente considere inoportuna a apresentação dessas propostas e 
como define este como sendo o momento da votação, não aceitando discutir eventuais 
alterações que entretanto foram propostas. ----------------------------------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista foram contactados para tomarem conhecimento da 
proposta do Plano de Actividades e do Orçamento, dois dias antes da reunião de Câmara, 
exactamente no último dia que a lei confere para serem facultados os documentos e a Ordem de 
Trabalhos, não havendo qualquer possibilidade de os mesmos serem discutidos e apresentadas 
eventuais propostas de alteração, a não ser na própria reunião de Câmara, como veio a 
acontecer.�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração de Voto que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Acta da Reunião da CMN de 12/12/2006 � Declaração de Voto. -------------------------------
---- A minha abstenção na votação da aludida acta quer reafirmar o seguinte: ----------------------
---- 1. Porque é da competência da Câmara �elaborar e submeter à aprovação da A.M. as opções 
do plano e a proposta de orçamento� (art.º 64.º/2, c), da Lei 169/99), porque �a Câmara 
Municipal  é constituída  por um presidente e por vereadores... e é o órgão executivo colegial do 
município�(art.º 56º/1 do mesmo diploma) e em que as �deliberações são tomadas à pluralidade 
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de votos...� (art.º 89.º/2 do citado diploma), não pode deixar de considerar-se ridícula a 
insistência  da acta tal como a Sra. Presidente e os seus vereadores em permanência consideram  
que está bem, mas mais não reflecte tal insistência que tiques de autoritarismo e violação das 
regras democráticas. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. É obvio para qualquer pessoa com o mínimo de formação e conhecimentos que as opções 
do plano e a proposta de orçamento podem/devem contemplar as propostas efectuadas até à sua 
aprovação final, assim o delibere o órgão executivo colegial, a quem cabe �elaborar e submeter 
à aprovação da AM...�----------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Quanto ao modo como qualquer proposta deve democraticamente ser admitida, discutida 
e votada, e com todo o respeito pelos Srs. Vereadores em particular a Sra. Presidente a quem 
cabe �abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a 
regularidade das deliberações� (art.º 68.º/1, q) da Lei n.º 169/99), junta-se à presente declaração 
cópia do �Guia do Autarca�, 2.ª Edição 2005, pags. 69 e segs de Edgar Vales, donde se retira 
que a admissão de propostas está sujeita a votação, bem como a votação estão sujeitas depois as 
mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Quanto às opções do plano e orçamento para 2007 reafirmo que fui contactado na 5.ª 
feira, dia 7/12/2006, para reunir com o Dr. Osvaldo, reunião que se realizou em 11/12/2006, 2.ª 
feira, entre as 15 e as 17 horas, tendo referido na ocasião que me reservava o direito de formular 
propostas de alteração no local próprio, a reunião de Câmara do dia seguinte.�--------------------- 
---- A acta da reunião anterior realizada em 30 de Janeiro de 2007 foi reprovada com quatro 
votos contra dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Eng.º João Manuel 
Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro 
apresentaram a Declaração de Voto que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Acta da Reunião de 30 de Janeiro de 2007 ----------------------------------------------------------
---- DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------------------------------------------------
---- Votamos contra a redacção da presente Acta da Reunião de 30 de Janeiro de 2007, 
porquanto esta não revela o que efectivamente se passou nesta reunião. -----------------------------
---- Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � No período de antes da ordem do dia, depois da intervenção do Sr. Vereador Dr. Borges 
da Silva, o Vereador João Santos interveio e, em nome dos vereadores do Partido Socialista, 
lamentou que a Senhora Presidente da Câmara não tivesse participado à totalidade dos 
elementos da Câmara, nomeadamente aos vereadores do PS e ao Dr. Borges da Silva, que ia 
fazer entrega, durante a festa de aniversário dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, 
a Medalha de Ouro do Município de Nelas. --------------------------------------------------------------
---- Sendo esta a mais importante distinção honorífica do Município de Nelas, cuja atribuição é 
da responsabilidade da Câmara Municipal e não da Presidente da Câmara, era de elementar 
bom senso, justiça e sentido de responsabilidade, que a Senhora Presidente tivesse convidado 
toda a vereação para que tivessem oportunidade de se associarem a esta homenagem do 
Município de Nelas e aos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. ---------------------------
---- 2 � Também no período de antes da ordem do dia, não consta uma intervenção do Sr. 
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Vereador Dr. Borges da Silva, após a informação do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques, em 
relação à solicitação dos vereadores do Partido Socialista, sobre a colocação de placas 
sinalizadoras na saída da A25, quando referiu que �foi em Julho de 2006, uma semana após a 
abertura de mais um troço da A25, que o vereador João Santos solicitou à Senhora Presidente 
da Câmara que diligenciasse junto das Estradas de Portugal, para a colocação das referidas 
placas sinalizadoras nas saídas da A25 que servem Nelas�. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração de Voto que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Acta da Reunião de 30/01/2007 � Declaração de Voto. -------------------------------------------
---- O meu voto contra a acta da Reunião Ordinária referida visa exprimir as seguintes lacunas 
na mesma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) No final da pág. 1 e início da pág. 2 o vereador Manuel Marques aludiu de facto ao 
convite da Cruz Vermelha de Santar mas foi omitida a circunstância referida por mim e outros 
vereadores que a comparação era absurda porque aos Bombeiros de Canas foi entregue a 
medalha de ouro municipal e à Cruz Vermelha não. ----------------------------------------------------
---- 2) No final da pág. 2 são transcritos ofícios da Câmara Municipal de Nelas de 17 e 25 de 
Outubro de 2006 e não é feita qualquer referência à minha intervenção recordando que durante 
o mês de Julho de 2006, por ocasião da inauguração da A25, já o Eng.º João Santos, vereador 
do PS, ter reclamado a intervenção da Câmara Municipal de Nelas no sentido de ser colocado 
na saída de Teivas a indicação de Serra da Estrela. ------------------------------------------------------
---- 3) Na pág. 10 acerca do conhecimento que a Câmara tomou sobre um ofício da �Salen�, 
ficou incumbido o vereador Dr. Manuel Marques de elaborar ofício aquela empresa 
manifestando o empenhamento e preocupação da Câmara no sentido de viabilidade desta 
empresa e do �Edifício Central� disponibilizando-se a realizar todo o auxílio no limite das suas 
competências e da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 4) A acta omite também que no final da reunião: ---------------------------------------------------
---- a) A Sra. Presidente informou que foi intentada acção judicial por parte do Dr. José Lopes 
Correia, anterior presidente, a reclamar o pagamento de um subsídio de reintegração; ------------
--- b) Eu próprio solicitei esclarecimentos acerca de uma reunião alegadamente realizada em 
16/01/2007, no restaurante �Os Antónios�, com jantar pago pela Câmara, com os elencos das 
Juntas de Freguesia e dos Srs. Presidentes das Assembleias de Freguesia, cuja agenda é 
desconhecida pela Câmara mas onde terão aqueles elementos sido instados a assinar uma 
declaração donde constaria nomeadamente que a Sra. Presidente e seus vereadores permanentes 
deveriam colocar certas pessoas no seu lugar, tendo questionado se entre essas pessoas me 
devia  incluir a mim próprio; --------------------------------------------------------------------------------
---- c) A Sra. Presidente referiu que nada sabia dado que tinha chegado depois das 23 horas. ----
---- d) O Vereador Manuel Marques também não sabia muito bem o que se terá passado e se 
essa declaração de �por certas pessoas no seu lugar� consta de qualquer texto, prometendo mais 
esclarecimentos para depois. --------------------------------------------------------------------------------       
  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
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---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 293.676,71 � (duzentos e noventa e três mil 
seiscentos e setenta e seis euros e setenta e um cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
166.235,51 � (cento e sessenta e seis mil duzentos e trinta e cinco euros e cinquenta e um 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para análise no Período de Antes da Ordem do Dia.---- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

1.1.RENEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO VALOR 
DE 1.995.191,59 �. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE AMORTIZAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 374/07 � DBI, datado de 1 de Fevereiro de 2007, da Caixa Geral de 
Depósitos, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Plano de encargos da operação n.º 0534/000039/387/0019. ---------------------------------------
---- Em complemento da n/carta n.º 296/07 � DBI, de 25 de Janeiro de 2007, e na sequência dos 
contactos anteriores com V.ª Exas. junto remetemos os planos de encargos relativos à operação 
em assunto, com base numa eventual prorrogação do prazo global do financiamento para 15 ou 
20 anos e no pressuposto de um arredondamento ao ¼ de ponto percentual superior da taxa de 
juro contratual em vigor.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação datada de 8 de Fevereiro de 2007, emitida pela Chefe de 
Secção de Contabilidade, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.-
---- A Câmara tomou conhecimento e mais foi deliberado, por unanimidade, pedir parecer 
jurídico de acordo com a proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Renegociação do Empréstimo a Médio e Longo Prazos no valor de 1.995.191,59 � - 
Prorrogação de prazo de amortização. ---------------------------------------------------------------------
---- PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Havendo dúvidas quanto à legalidade da prorrogação do prazo de amortização do 
empréstimo de 1.995.191,59 �, uma vez que há alteração das condições contratuais e tendo em 
conta que há um agravamento dos custos financeiros a suportar pela autarquia, derivados do 
aumento da taxa de juro contratada e do alargamento do prazo de liquidação do empréstimo, 
propomos seja pedido um parecer jurídico sobre esta operação e adiada a votação deste 
assunto.�-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
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2.1.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS E SERVIÇOS DURANTE O ANO DE 2006 � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelos Serviços Técnicos de Obras 
referente às adjudicações de diversos bens e serviços durante o ano de 2006, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
3 - PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
3.1.PARQUE ECOLÓGICO DA QUINTA DA CERCA � AUTORIZAÇÃO PARA A 
LIGA DOS AMIGOS DE CONÍMBRIGA SUBCONCESSIONAR À PATRAM OS 
EMPREENDIMENTOS TER � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 2 de Fevereiro de 2007, enviada a esta Câmara 
Municipal pelo Sr. Dr. António Queirós, que a seguir se transcreve: ---------------------------- ----
---- �I. No cumprimento da Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de 
Nelas e a Liga de Amigos de Conímbriga, por proposta do presidente desta associação, no 
exercício da sua função de gestora do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, solicita-se a 
aprovação da seguinte declaração:--------------------------------------------------------------------------
---- �Em conformidade com o enunciado na alínea c) da cláusula 19ª do Protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de Amigos de Conímbriga_LAC  e o artº 424 do 
Código Civil, a Câmara Municipal de Nelas, sob proposta  e acordo prévio da LAC, declara a 
sua concordância com a subconcessão dos empreendimentos TER do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca à PATRAM, Lda.�. -----------------------------------------------------------------------
---- Posto à votação, foi o assunto reprovado com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges 
Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro. ------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a seguinte Declaração 
de Voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Parque Ecológico da Quinta da Cerca � Autorização para a Liga dos Amigos de 
Conímbriga subconcessionar à PATRAM os empreendimentos TER � Aprovação. ---------------
---- Não tendo sido apresentado nenhum parecer jurídico, de acordo com o solicitado nas 
reuniões de Câmara dos dias 12 e 26 de Dezembro, uma vez que permanecem as dúvidas então 
levantadas quanto à legalidade da pretensão formulada pela LAC e porque não foram 
esclarecidas questões relacionadas com custos, contrapartidas e duração da subconcessão, 
votamos contra a proposta da subconcessão dos empreendimentos TER do Parque Ecológico da 
Quinta da Cerca.� ---------------------------------------------------------------------------------------------    
3.2.PARQUE ECOLÓGICO DA QUINTA DA CERCA � CEDÊNCIA DO DIREITO DE 
PROPRIEDADE À LAC/PATRAM DAS CASAS DA BRUXA E DAS SILVAS E 
RESPECTIVOS LOGRADOUROS DE 4.200 M2 CADA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 2 de Fevereiro de 2007, enviada a esta Câmara 
Municipal pelo Sr. Dr. António Queirós, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �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. ----------
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---- Fundamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Cláusula Décima Nona do Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Liga de 
Amigos de Conímbriga, 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 das Raposa, actualmente em ruínas.---------------------------
---- 7. Para a realização destes propostas a LAC indica a sua empresa participada PATRAM, 
Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 8. A LAC/PATRAM, 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 ao único instrumento de financiamento actualmente disponível: O Protocolo entra a 
Banca e o Instituto de Turismo de Portugal, destinado a financiar empreendimentos turísticos 
através de empréstimos bancários.--------------------------------------------------------------------------
---- 9. Para permitir a efectiva concessão do empréstimo em causa, da inteira responsabilidade 
da LAC/PATRAM, é exigível a plena propriedade do empreendimento, como garantia bancária. 
---- 10. Neste contexto, a LAC/PATRAM, 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 das Raposa, juntamente com uma faixa de terreno 
envolvente de cerca de 4.200 m2 para cada uma 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 
1273 do Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 13. A LAC/PATRAM 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 
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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, S.A., 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 
dois 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 e dos seus 
logradouros, cumprindo todas condições legais para a realização das respectivas escrituras com 
uma área envolvente de cerca de 4.200 m2 cada um, conforme o averbamento constante na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas, no que concerne à denominada 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, cabendo à 
empresa assumir os custos de gestão corrente.�-----------------------------------------------------------
---- Posto à votação, foi o assunto reprovado com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges 
Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro. ------------------------------------------ 
----- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou uma Declaração de Voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Quinta da Cerca. Pontos 3.1. e 3.2. -------------------------------------------------------------------
---- O meu voto contra resulta dos seguintes fundamentos: --------------------------------------------
---- 1. Desconheço qual a estratégia da Senhora Presidente e seus vereadores permanentes 
relativamente a este projecto; -------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Desconheço qual a efectiva proposta a aprovar uma vez que da Ordem do Dia apenas 
consta um ofício da LAC; -----------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Seja como for considero que com a alienação de duas edificações e ½ hectare de terreno 
para cada uma se está a descaracterizar o projecto pensado e onde foram já investidos mais de 
um milhão e duzentos mil euros de dinheiros públicos; -------------------------------------------------
---- 4. A referida alienação não se encontra acompanhada de parecer jurídico a atestar a sua 
legalidade, nem de estimativa concreta de custos e proveitos, presentes e futuros; -----------------
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---- 5. Não está demonstrado que a Câmara Municipal de Nelas não possa promover 
candidaturas a financiamentos para realizar o que se pretende  em termos de recuperação de 
imóveis referidos e de outros ali existentes; --------------------------------------------------------------
---- 6. Prioritário mesmo deverá ser dotar a Quinta de água potável e electricidade, o que não 
sucedeu nem na Câmara anterior nem na actual apesar das repetidas promessas, impedindo a 
sua abertura ao público. E vamos já em Fevereiro de 2007, 6 anos depois da concessão dos 
cerca de 70 ha de terreno propriedade da Câmara Municipal de Nelas.� ----------------------------- 
---- O Senhor Vereador da Coligação PSD/CDS, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------
---- �Parque Ecológico da Quinta da Cerca � Cedência do Direito de Propriedade à 
LAC/PATRAM das Casas da Bruxa e das Silvas e respectivos logradouros de 4.200 m2. ---------
---- Por considerar que o pedido se integra no Protocolo celebrado entre o anterior executivo e a 
LAC, nomeadamente nas cláusulas: Décima Quinta; Décima Sexta; Décima Nona, Vigésima 
Terceira e Trigésima Primeira e vindo o pedido no seguimento do acordo verbal entre o então 
Presidente da Câmara e o senhor Professor Queirós, representante da LAC, conforme  aqui, por 
este, já ficou expresso, votei favoravelmente este assunto. ---------------------------------------------
---- Os representantes da administração, têm que considerar a sua representada como uma 
pessoa de bem, obrigando-se a respeitar os compromissos anteriormente assumidos. --------------
---- Pesou também na minha decisão, as garantias dadas à Câmara Municipal, no tocante ao 
direito de opção sobre a aquisição daquelas unidades, quando deixar de vigorar o referido 
Protocolo, e o preço de venda por metro quadrado, de igual valor ao praticado para novos 
investimentos  industriais. -----------------------------------------------------------------------------------
---- É oportuno referir que sempre entendemos o Projecto da Quinta da Cerca como uma obra 
não prioritária para o nosso Concelho. ---------------------------------------------------------------------
---- Mas, considerando o dinheiro do erário público aí gasto, que se cifra numas centenas de 
milhar de contos, este projecto não poderá regredir, impondo-se, por isso, a urgente 
rentabilização daquele espaço. ------------------------------------------------------------------------------
---- É esta a nossa posição. Ao contrário dos senhores vereadores do Partido Socialista  que 
denotam uma perda de paixão por aquela obra, se não fossemos conhecedores da sua nova 
estratégica política, no mínimo diríamos que a sua atitude de votação, era minimamente 
estranha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pois, todos nós temos bem vivo na memória o folclore usado pelo Partido Socialista de 
Nelas em volta da Quinta da Cerca! ------------------------------------------------------------------------
---- A sua votação espelha e justifica a suspeição que pretendem levantar sobre tudo o que se 
faz no nosso concelho, complementando-a com a bofetada política que pretendem dar ao 
�mentor� daquele projecto, que para ele era �uma das meninas dos seus olhos�. -------------------
---- Em resposta à Declaração de Voto proferida pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques proferiu a seguinte declaração: 
---- �Quando em Novembro de 2005 a Senhora Presidente de Câmara, na coadjuvação das suas 
tarefas, incumbiu ao Vereador Dr. Borges da Silva a tarefa do património na qual se inseria a 
Quinta da Cerca. Lamentavelmente quase um ano decorrido sobre a sua demissão e que a 
cedência dos assuntos agora em discussão já transitassem do anterior Executivo e a insistência 
clara do Sr. representante da LAC, Senhor Dr. Borges da Silva, não se tenha preocupado com 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-02-2007 

 

10 

esta matéria ou solucionando a questão ora apresentada, demonstra inequivocamente que aquele 
Senhor Vereador se preocupava com outras matérias e não com a resolução imediata da Quinta 
da Cerca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais me surpreende que desconheça esta causa, como já referi, teve este dossier na sua 
posse quase um ano.� ----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou o seguinte: ----------------------
---- �Relativamente ao que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques acaba de 
dizer e como vem sendo infelizmente habitual é uma descarada e absoluta mentira.� --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou o seguinte: -------------------
---- �Não nos admira a posição agora assumida pelo Senhor Dr. Borges da Silva porquanto o 
seu passado sobre verdades e mentiras o povo de Nelas bem o conhece e para cabal 
esclarecimento da minha intervenção anterior pedirei a permissão à Senhora Presidente da 
Câmara para fotocopiar os manuscritos do Senhor Dr. Borges da Silva com datas encetadas 
pelo próprio no processo da Quinta da Cerca.� -----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva disse que reafirma a sua declaração 
anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------
---- �Parque Ecológico da Quinta da Cerca � Cedência do direito de propriedade à 
LAC/PATRAM das Casas da Bruxa e das Silvas e respectivos logradouros de 4.200 m2 cada � 
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista, opõem-se à cedência do direito de propriedade à LAC-
PATRAM, das ruínas da Casa da Bruxa e da Casa das Silvas, existentes na Quinta da Cerca, 
mais uma faixa de terreno de 4.200 m2, para cada uma, porque: --------------------------------------
---- - Não foi apresentado qualquer parecer jurídico sobre a operação, como solicitado nas 
reuniões de Câmara nos dias 12 e 26 de Dezembro de 2006, nas quais este assunto foi agendado 
e não votado, por haver dúvidas quanto à sua legalidade; ----------------------------------------------
---- - O Parque Ecológico da Quinta da Cerca é um projecto estruturante de grande dimensão, 
potenciador de desenvolvimento, que consideramos fundamental para o município; ---------------
---- - Como tal, defendemos a sua integridade patrimonial e opomo-nos a qualquer iniciativa de 
alienação da propriedade de parcelas de terreno ou imóveis que, a prazo, significaria o 
espartilhar do património da quinta e comprometeria o próprio projecto; ----------------------------
---- - Entendemos que o Município, como proprietário da Quinta  e entidade promotora do 
projecto, deve ter um maior envolvimento na sua concretização, garantindo a dotação das infra-
estruturas necessárias, através de meios próprios ou com recurso a fundos comunitários e outros 
apoios, nomeadamente as obras de reconstrução dos edifícios existentes e construção de novos, 
quando necessário; -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Por seu lado, a LAC, enquanto concessionária deve ter capacidade para dar execução à 
parte que lhe compete, nos termos do protocolo que assinou com a Câmara de Nelas.� -----------  
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4.1.ZONA INDUSTRIAL II � AQUISIÇÃO DE TERRENO A ANTÓNIO MARIA 
MONTEIRO DA CRUZ � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 5 de Fevereiro de 2007, do Técnico Superior Estagiário. 
Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial II - Aquisição de terreno a António Maria Monteiro da Cruz.-----------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial II para atracção de 
eventuais investidores, e havendo um proprietário interessado em vender, solicito a V.ª Ex.ª 
autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ---------------------------------------------------
---- Artigo matricial 1147-R, sito em Vale Côvo, na Freguesia e Concelho de Nelas com a área 
de novecentos e noventa metros quadrados, confrontando a Norte e Nascente com João 
Marques Pinto, Sul com estrada e Poente com Joaquim da Silva.--------------------------------------
---- O proprietário, António Maria Monteiro da Cruz,  vende-o pelo preço total de quatro mil 
euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno com frente para a estrada nacional n.º 234 (conforme 
planta em anexo), e dado que o preço unitário se encontra dentro do praticado na região, julga-
se ser de aceitar o preço proposto.--------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quatro mil euros ao 
proprietário António Maria Monteiro da Cruz, referente à aquisição de terreno para a Zona 
Industrial II, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior Estagiário, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ---------- 
4.2.ZONA INDUSTRIAL II � AQUISIÇÃO DE TERRENO A HERDEIROS DE 
JOAQUIM DA SILVA - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 5 de Fevereiro de 2007, do Técnico Superior Estagiário. 
Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial II - Aquisição de terreno a herdeiros de Joaquim da Silva.--------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial II para atracção de 
eventuais investidores, e havendo um proprietário interessado em vender, solicito a V.ª Ex.ª 
autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ---------------------------------------------------
---- Artigo matricial 1146-R, sito em Vale Côvo, na Freguesia e Concelho de Nelas com a área 
de dois mil quinhentos e sessenta  e sete metros quadrados, confrontando a Norte com João 
Marques Pinto, Nascente com Estrada, Sul e Poente com João Marques Pinto.----------------------
---- Os herdeiros de Joaquim da Silva -  Maria da Conceição, Carlota Maria da Silva Marques, 
Cândida da Conceição Silva Lousada, Joaquim António da Silva e João Carlos da Silva, 
vendem-no pelo preço total de nove mil euros. -----------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno com frente para a estrada nacional n.º 234 (conforme 
planta em anexo), e dado que o preço unitário se encontra dentro do praticado na região, julga-
se ser de aceitar o preço proposto.--------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da nove mil euros aos 
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herdeiros de Joaquim da Silva - Maria da Conceição, Carlota Maria da Silva Marques, Cândida 
da Conceição Silva Lousada, Joaquim António da Silva e João Carlos da Silva, referente à 
aquisição de terreno para a Zona Industrial II, nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior Estagiário, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------  
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ---------------
4.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA VILCOL, 
LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 19 de Janeiro de 2007,  de Luis Miguel Figueiredo Saraiva, 
residente em Fonte do Alcaide, n.º 9, Igreja, Senhorim, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas � Dr.ª Isaura Pedro.---------------
---- Venho por este meio, e em representação do grupo VILCOL, Ld.ª, do qual sou Sócio-
Gerente, expor, o seguinte pedido: -------------------------------------------------------------------------
---- A VILCOL, Ld.ª é a empresa mãe de um grupo de empresas actualmente sedeadas e com o 
seu centro de distribuição/armazém no concelho de Mangualde, mais concretamente na Zona 
Industrial do Salgueiro, fundada em 1992. ----------------------------------------------------------------
---- A nossa empresa dedica-se ao armazenamento e distribuição de produtos para o lar, tais 
como varões e outros acessórios para o lar. Estes produtos destinam-se essencialmente aos 
nossos principais clientes que são as grandes superfícies. ----------------------------------------------
---- Fazem parte do grupo, além da Vilcol, as seguintes empresas: Saraiva & Colmez, Ld.ª e 
Cabostor, Ld.ª, dedicando-se todas elas a actividades semelhantes. O grupo emprega 
actualmente cerca de 20 colaboradores, sendo que estes números tendem a aumentar em 
determinadas épocas do ano. --------------------------------------------------------------------------------
---- Tendo como horizonte o constante desenvolvimento do nosso grupo, vemo-nos 
constrangidos com as actuais dificuldades do Executivo do Município de Mangualde, em 
resolver a falta de espaço e condições, quer do próprio lote, quer de toda a área envolvente à 
zona industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Sendo eu próprio residente no Concelho de Nelas e não havendo resposta por parte do 
Município de Mangualde, demos inicio ao contacto com entidades, que julgamos nos poderem 
ajudar, e assim,  em conjunto, podermos desenvolver uma cooperação que seja para benefício 
mútuo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face ao exposto, solicitamos que nos informem, sobre as reais possibilidades de cedência 
de um lote de aproximadamente 7000 m2, com uma área coberta de 2.500 m2, na zona industrial 
de Nelas (localizada junto à E.N. n.º 234 entre Nelas e Mangualde) e que possa satisfazer as 
nossas necessidades a curto e médio prazo. ---------------------------------------------------------------
---- Ficamos a aguardar as vossas prezadas notícias, na expectativa de um desfecho positivo 
para ambas as partes, subscrevo-me com os m/cordiais cumprimentos.� -----------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de 
Fevereiro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Cedência de terreno a �VILCOL, Ld.ª�------------------------------ 
--- 1. Solicitação da Firma -----------------------------------------------------------------------------------
--- Solicitou a firma �VILCOL, Ld.ª a cedência de uma parcela de terreno na Zona Industrial de 
Nelas com a área aproximada de 7.000 m2 para construção de um pavilhão destinado a 
armazenagem e distribuição de produtos para o lar com a área coberta de 2.500,00 m2. -----------
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---- Esta firma encontra-se em laboração na Zona Industrial do Salgueiro, Mangualde, num 
pavilhão onde trabalham cerca de 20 pessoas, pretendendo ampliar as suas instalações, situação 
que não consegue resolver no local onde se encontra instalada.----------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Estes Serviços informam que na Zona Industrial de Nelas há terreno disponível com área 
aproximada à solicitada pela firma, localizado ao lado do terreno cedido à firma �Mendes & 
Morais�, de acordo com a planta de localização em anexo, que poderá ser cedido nas condições 
habituais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.�-----------------------------------------------------------------
---- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno localizada na Zona Industrial de 
Nelas, com a área de cerca de 7.000 m2, à Firma Vilcol, Ld.ª, nas condições habituais, que a 
seguir se transcrevem:----------------------------------------------------------------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 -  Venda em regime de propriedade plena; ---------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 1,25 � (um euro e vinte e cinco cêntimos) o metro quadrado; --------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar;-------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra.--------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva vai entregar posteriormente uma 
Declaração referente a este assunto. ----------------------------------------------------------------------- 
  
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a seguinte Declaração: ----------------------------------------------------------------------
---- �Em relação ao que se passou na reunião nomeadamente troca de insultos entre dois 
vereadores que revelam uma falta de respeito para com esta Câmara Municipal, apelamos à 
Senhora Presidente da Câmara que procure manter a ordem nas reuniões e a dignidade da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais pedimos que fique registado em acta as acusações proferidas pelo Senhor Dr. Borges 
da Silva nomeadamente quanto ao contrato de abastecimento de combustíveis nos carros da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais pedimos esclarecimento sobre a situação actual do contrato alvo de acusações.� -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques proferiu a seguinte declaração: ------
---- �Em complemento da declaração proferida pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista 
que não referiram totalmente as acusações do Senhor Vereador Dr. Borges da Silva  e 
nomeadamente o nome das Bombas da minha esposa como tivesse fornecido 20.000 contos de 
combustível por ano à Câmara, não se coibiu aquele Vereador Senhor Dr. Borges da Silva de o 
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fazer sem averiguar a verdade e na presença de dois cidadãos deste concelho: Jorge David 
Sousa Paiva e Manuel Pereira. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou o seguinte: ----------------------
---- �Relativamente a algum excesso de linguagem apresento à Senhora Presidente e aos meus 
colegas vereadores, bem como aos restantes presentes as minhas desculpas. ------------------------
---- No que é relativo ao fornecimento de combustíveis não deixarei de fazer chegar à Câmara 
antes da próxima reunião a minha posição pessoal e política relativamente a tal matéria e as 
consequências que daí livremente pretendo. --------------------------------------------------------------      
 
4.4.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
LUSOFINSA � APROVAÇÃO 
---- Presente um fax datado de 7 de Fevereiro de 2007, da Firma LUSOFINSA, com sede na 
Zona Industrial de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Câmara Municipal de Nelas � A/C Digníssima Sr.ª Presidente � Dr.ª Isaura Pedro.----------
---- Aquisição de terreno industrial.-------------------------------------------------------------------------
---- Vimos antes de mais agradecer os nossos sinceros agradecimentos pela disponibilidade e 
amabilidade com que fomos recebidos, na Câmara Municipal de Nelas, no passado dia 7 de 
Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com a necessidade de ampliação das nossas instalações, que tivemos 
oportunidade de expor, reiteramos agora o nosso interesse na aquisição do terreno industrial, 
situado entre a Linha de Caminho de Ferro e a Estrada Nacional n.º 234.----------------------------
---- Aguardamos as muito breves notícias de V.ª Ex.ª, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de 
Fevereiro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Cedência de terreno à firma �LUSOFINSA�------------------------
--- 1. Solicitação da Firma -----------------------------------------------------------------------------------
--- Solicitou a firma �LUSOFINSA� a cedência de uma parcela de terreno na Zona Industrial de 
Nelas, localizada entre a estrada nacional n.º 234 e a linha do caminho-de-ferro, para 
parqueamento/armazenamento de matéria-prima. -------------------------------------------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------------
---- Estes Serviços informam que o Município é proprietário do terreno referido que 
corresponde aos seguintes artigos matriciais: -------------------------------------------------------------
---- - Art.º 5313, sito ao �Carvalhal�, com a área de 4.200 m2, confrontando a Norte com 
Rosevel Monteiro Pais, a Nascente com Caminho de Ferro, a Sul com António José Serrano e a 
Poente com Estrada; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Art.º 5314, sito ao �Carvalhal�, com a área de 1.400 m2, confrontando a Norte com 
Caminho, a Nascente com João Rodrigues, a Sul com António José Serrano e a Poente com 
Estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Como estes artigos se inserem na Zona Industrial, poderão ser cedidos nas condições 
habituais para a indústria. ------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.�----------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos 
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Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
---- �Ponto 4.4 � Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à Firma LUSOFINSA � 
Aprovação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Propomos em alternativa ao terreno pretendido, a cedência de um outro terreno, com área 
semelhante, num outro local da Zona Industrial, tendo em conta que: --------------------------------
---- - O terreno pretendido é manifestamente inadequado para servir  de depósito de madeiras, 
porquanto deveria ser envolvido com uma protecção adequada, por forma a minimizar o 
impacto visual da deposição de grandes quantidades de madeiras, num espaço reduzido e em 
pleno centro da zona industrial; -----------------------------------------------------------------------------
---- - Tal utilização acarretaria necessariamente grandes dificuldades no trânsito local e de 
acesso à zona industrial, pondo mesmo em causa a segurança, com a movimentação de grandes 
camiões para carga e descarga; -----------------------------------------------------------------------------
---- - Por se localizar ao longo da estrada nacional, o terreno pretendido não deverá ser alienado, 
pois poderá ser parcialmente ocupado com um eventual alargamento e duplicação da via, ao 
longo da estrada nacional que serve a zona industrial; --------------------------------------------------
---- - A parte restante poderia ser arborizada e utilizada como uma pequena área de repouso.� -- 
---- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a cedência de duas parcelas de terrenos localizadas na Zona Industrial de 
Nelas, com a área total de 5.600 m2, à Firma LUSOFINSA, exclusivamente destinadas a 
parqueamento, devendo evitar a deposição de matéria prima por forma a minimizar o impacto 
visual, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem:-------------------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 -  Venda em regime de propriedade plena; ---------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 1,25 � (um euro e vinte e cinco cêntimos) o metro quadrado; --------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar;-------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra.---------------------------------------------------------------------------------  
 

5 � SUBSÍDIOS 
 

5.1.ACAPO � ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL � 
PROJECTO REINTEGRAR � PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício datado de 1 de Fevereiro de 2007, da Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal, Delegação de Viseu, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �Presidente do Município de Nelas � Dr.ª Isaura Pedro. -------------------------------------------
---- Projecto Reintegrar. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Delegação de Viseu da ACAPO solicita que seja actualizado o valor do subsídio que esse 
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Município atribui mensalmente à nossa Instituição � Projecto Reintegrar. ---------------------------
---- Assim solicitamos que o valor passe a ser de 188,43 � a partir de Janeiro de 2007. -----------
---- Com os melhores cumprimentos e sem outro assunto de momento.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, actualizar o subsídio mensal a atribuir à ACAPO � 
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, passando para 188,43 � - (cento e oitenta e oito 
euros e quarenta e três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------    
5.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES QUE ORGANIZAM O 
CARNAVAL EM CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
----- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �O Município de Nelas tem o privilégio de ter todos os anos duas manifestações 
carnavalescas de grande nível. Ambas organizadas por associações locais e ambas merecedoras 
de apoio e acarinhamento por parte da autarquia.---------------------------------------------------------
---- Assim, estando assegurado o apoio aos organizadores do Carnaval de Nelas, por via da 
renovação de acordos anteriormente assumidos, importa definir o apoio financeiro a conceder 
às associações que organizam o Carnaval de Canas de Senhorim. ------------------------------------
---- Termos em que se propõe a cada uma das associações, Associação Recreativa e Cultural do 
Paço e União Cultural e Recreativa do Rossio, de um subsídio no valor de � 12.500,00, como 
apoio à organização  e realização do Carnaval de Canas de Senhorim�.------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 5.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA 
---- Presente um ofício datado de 7 de Fevereiro de 2007, do Sport Vale de Madeiros e Benfica, 
com sede em Vale de Madeiros, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- ----
---- �Pedido de apoio financeiro.----------------------------------------------------------------------------
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª , esta colectividade está envolvida num projecto de 
melhoramento e ampliação da sua sede e parque desportivo, os quais têm acarretado 
suplementares esforços financeiros, aos quais esta colectividade, por si só, não poderia dar 
resposta. Contudo o compromisso veiculado nas primeiras reuniões e apoio manifestado pelo 
elenco Camarário, particularmente o pelouro do desporto, pelas palavras de incentivo e 
promessa de apoio financeiro quanto à reestruturação do parque desportivo, permitiram que a 
nossa participação no Campeonato Distrital da Segunda Divisão da Associação de Futebol de 
Viseu, fosse uma realidade, há muito desejada por esta Direcção e povoação, a qual rejubila de 
orgulho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a Direcção do Sport Vale de Madeiros e Benfica vem por este meio solicitar a V.ª 
Ex.ª uma ajuda financeira na ordem dos quinze mil euros (15.000,00 �), possibilitando o 
acabamento das obras referentes a este parque desportivo, o qual está a elevar este povo de Vale 
de Madeiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 10.000 � (dez mil 
euros) ao Sport Vale de Madeiros e Benfica, com sede em Vale de Madeiros.---------------------- 
  

6 � DIVERSOS 
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6.1.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS DIAS CRUZ � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 24 de Janeiro de 2007, da Senhora Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de uma dívida de água. ---------------------------------------
---- A Sra. Maria de Fátima dos Santos Dias Cruz, residente na Rua Adriano dos Santos, n.º 21, 
em Canas de Senhorim, veio solicitar o pagamento fraccionado de uma dívida de água no 
montante de 506,33 �, acrescido de juros de mora, por motivos de ordem financeira e de saúde, 
não lhe foi possível pagar em tempo oportuno. ----------------------------------------------------------
---- Assim, de acordo com o n.º 1, do Artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em conformidade com o n.º 4 do mesmo Artigo �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 podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (89,00), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Se o executado cumprir o estipulado no Artigo 196º., parece-me aceitável o pagamento em 
prestações desde que assegure o pagamento mensal do consumo. ------------------------------------- 
---- Informa-se ainda que o executado  havia já requerido o pagamento em prestações, que foi 
deferido por despacho do Sr. Vereador Osvaldo Seixas. Não obstante não se obteve qualquer 
resposta da mesma, só o tendo feito após nova notificação em que se informava que se ia 
interromper o fornecimento de água domiciliária caso não fosse efectuado o pagamento da 
dívida dentro do prazo estipulado.--------------------------------------------------------------------------
---- Deixo, portanto, o assunto à consideração da Ex.m.ª Sra. Presidente da Câmara.�------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Maria de Fátima dos 
Santos Dias Cruz, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
6.2.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: JOSÉ AUGUSTO COSTA RAMOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 2 de Fevereiro de 2007, do Serviço de Execuções 
Fiscais, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal -----------------------------------------------------------------
---- Na sequência da recepção do ofício-notificação n.º 132, de 15/01/2007, em que se notifica o 
munícipe que deve regularizar a dívida de água em execução fiscal, José Augusto Costa Ramos, 
casado, operador de máquinas, residente na Travessa do Centro, n.º 8, em Canas de Senhorim, 
apresentou requerimento em 02/02/2007, no qual se compromete satisfazer o pagamento da 
totalidade do montante em dívida entre os dias 01/03/2007 e 05/03/2007, o qual perfaz o total 
de 72,02 �, a que falta acrescentar o valor dos juros de mora pois só são calculados no acto do 
pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----  A dívida remanescente refere-se aos meses de Abril e Maio de 2005. --------------------------
---- O requerimento foi feito na sequência da ordem de interrupção do fornecimento de água 
domiciliária, depois de decorrido o prazo dado na notificação supra. ---------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, datada de 6 de Fevereiro de 2007, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No número 4 do citado artigo podemos ler: �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 podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (89,00 euros), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações.----------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente José Augusto Costa 
Ramos, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------  
6.3.ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO DA BEIRA ALTA - MATEVISEU - 
MATADOURO REGIONAL DE VISEU, S.A. - PROPOSTA DE ESTATUTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 19 de Janeiro de 2007, da Associação de Criadores de Gado 
da Beira Alta, com sede no Parque do Gado, em Viseu, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �MATEVISEU � Matadouro Regional de Viseu, SA. ----------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente. -----------------------------------------------------------------------------
---- No seguimento da reunião de 7 do corrente em que estiveram presentes ou representados 
vários subscritores do capital da sociedade em constituição MATEVISEU � Matadouro 
Regional de Viseu, SA. (NIF P 507267435), correspondente a 72% do capital total a realizar, a 
seguir damos conhecimento das deliberações ali tomadas: ---------------------------------------------
---- 1 . Constituição de um Grupo de Trabalho para promover as diligências necessárias à 
constituição da futura sociedade; ---------------------------------------------------------------------------
---- 2. Agendada para 02.03.2007 a data para constituição da sociedade, no Centro de 
Formalidades das Empresas de Viseu, em horário a informar oportunamente; ----------------------
---- 3. Realização, por parte de todos os subscritores de 30% do capital subscrito, por depósito a 
efectuar na conta n.º 40 209598915 (NIB 0045 3180 4020958915 87), aberta em nome da 
sociedade em constituição, na Caixa de Crédito Agrícola � Viseu, até 26.02.2007; ----------------
------ 4. Envio da proposta de estatutos da futura sociedade aos subscritores conhecidos. ---------
------ De acordo com proposta aprovada na reunião efectuada em Outubro passado, o capital a 
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subscrever pelas Câmaras Municipais da GAMViseu interessadas, foi determinado com base no 
FEF (Orçamento 2007), sendo o que se apresenta no quadro que se junta em anexo. --------------
---- Junto enviamos a proposta de estatutos acima referida, solicitando que eventuais 
comentários/sugestões de alteração nos sejam enviados até 15.02.2007. -----------------------------
---- Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário e, entretanto, apresentamos 
os nossos melhores cumprimentos.�------------------------------------------------------------------------
---- Presente também a proposta de Estatutos da MATEVISEU � Matadouro Regional de Viseu, 
SA., a qual fica anexo à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a proposta que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Considerando que os nossos produtores de gado estão sujeitos ao local de abate indicado 
pelos compradores não vejo que a Câmara tenha interesse em participar no capital social, logo 
não vejo interesse em aprovar os estatutos.�---------------------------------------------------------------
---- Posta à votação, foi a proposta atrás descrita aprovada por unanimidade. ----------------------  
6.4.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 1.º CONGRESSO 
DAS CÂMARAS GEMINADAS LUSO - CABO-VERDIANAS (MINDELO, ILHA DE 
SÃO VICENTE, CABO-VERDE, 19-20 DE JANEIRO DE 2007) - RESOLUÇÃO FINAL 
- CONHECIMENTO  
----Presente a Circular n.º 15/2007-LP, datada de 26 de Janeiro de 2007, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: -------------------------------------
---- �1.º Congresso das Câmaras Geminadas Luso � Cabo-Verdianas (Mindelo, Ilha de São 
Vicente, Cabo-Verde, 19-20 de Janeiro de 2007) � Resolução Final. --------------------------------- 
---- Em anexo somos a remeter a V.ª Ex.ª a Resolução Final aprovada unanimemente aquando 
da iniciativa em epígrafe, a qual, para além de uma numerosa presença e participação activa de 
Eleitos Locais dos Municípios Geminados dos dois países, teve o privilégio e honra de ser 
presidida pelos mais altos dignitários das respectivas Nações, nomeadamente Suas Excelências 
os Senhores Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e 
Comunidades de Cabo Verde, respectivamente, José Maria Neves e, Victor Borges, e, o Senhor 
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Luis Amado.� ------------------------
---- �1.º Congresso das Câmaras Geminadas Luso � Cabo-Verdianas --------------------------------
---- (São Vicente, Cabo-Verde, 19-20 de Janeiro de 2007). -------------------------------------------- 
------------------------------------------- RESOLUÇÃO FINAL -------------------------------------------
---- Nós, Eleitas e Eleitos Locais e Presidentes de Municípios de Cabo-Verde e Portugal, 
reunidos no �1.º Congresso das Câmaras Geminadas Luso � Cabo-Verdianas�, realizado em 
São Vicente, Cabo Verde, a 19 e 20 de Janeiro de 2007: -----------------------------------------------
---- Unidos pela vontade e desejo comuns do reforço e dinamização das relações entre o Poder 
Local Democrático dos dois países irmãos; ---------------------------------------------------------------
---- Certos de contribuirmos para o fortalecimento das relações entre os nossos dois Povos e 
Nações cuja História, Cultura e Língua comuns nos é matriz e âncora; ------------------------------
---- Cientes do forte e inequívoco contributo dos Acordos de Geminação para o estreitamento e 
reforço da cooperação descentralizada intermunicipal entre os Nossos Povos e Populações; -----
---- Convictos do papel pioneiro e da mais-valia que os Municípios dos dois países representam 
para o enquadramento e institucionalização de uma Política de Cooperação entre os dois 
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Estados e com os restantes Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa; -------------------------
---- Determinados em prosseguirmos um modelo de cooperação assente na parceria estratégica 
concertada com os nossos Estados e sob a égide do princípio da subsidiariedade; ------------------
---- Decidimos: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Salientar a excelência do relacionamento político e institucional entre as duas estruturas 
representativas do Poder Local Democrático de Cabo-Verde e de Portugal � a ANMCV 
(Associação Nacional de Municípios de Cabo-Verde) e a ANMP (Associação Nacional de 
Municípios Portugueses) � e o seu reflexo na dinâmica da Cooperação entre Portugal e Cabo-
Verde em geral e, em particular, das geminações de ambos os países; -------------------------------
---- - Recomendar uma avaliação de dois em dois anos dos protocolos de geminação, e a sua 
consequente actualização; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Regulamentar por Diploma as competências dos municípios na cooperação 
descentralizada; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Prosseguir a dinamização dos Acordos de Geminação existentes � porque informais, 
desburocratizados e multidisciplinares � como instrumentos pragmáticos privilegiados da 
cooperação descentralizada intermunicipal entre as Autarquias dos dois países; --------------------
---- - Incentivar a constituição de novos vínculos geminatórios entre os Municípios de ambos os 
países e conjuntamente com outras colectividades territoriais dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa, nela integrando novas temáticas e adequando-os à realidade presente, dando 
guarida e realização às questões da inclusão/exclusão social e à temática da água e, bem assim e 
também, nomeadamente, aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. -------------------------
---- - Pugnar pelo estabelecimento de uma estrutura de cariz político-institucional composta por 
representantes de Eleitos Locais de Portugal e dos Países de Língua Oficial Portuguesa e 
Timor-Leste que possa, futuramente, vir a integrar a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP); ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Apoiar nas diligências e contactos internacionais com vista ao reconhecimento de Cabo-
Verde como parceiro privilegiado da União Europeia; --------------------------------------------------
---- - Sugerir aos respectivos Governos Nacionais apoio conjunto e co-financiamento a 
Programas Específicos de Cooperação Descentralizada envolvendo os Municípios dos dois 
países, e complementares daqueles desenvolvidos no âmbito da cooperação entre os dois 
Estados; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Empreender esforços com vista a uma verdadeira concertação e parceria  em matéria de 
cooperação descentralizada intermunicipal entre os Estados e os Municípios respectivos, 
ouvindo as Associações Representativas no âmbito da Programação dos Planos Anuais de 
Cooperação e no quadro dos Programas Bilaterais; -.----------------------------------------------------
---- - Eleger como Áreas Prioritárias de Cooperação � e tendo em consideração, nomeadamente, 
as conclusões do �Congresso Mundial da Água�, realizado no México, e as decisões dos Chefes 
de Estado e Governo reunidos em sede de Nações Unidas e objecto dos �Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio�: -----------------------------------------------------------------------------
---- -  a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, em particular os recursos hídricos e o acesso 
à água e saneamento; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - a Escolaridade Básica , incluindo a formação de adultos; ----------------------------------------
---- - a Educação, através da adopção de medidas e incentivos que facilitem o acesso à 
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formação profissional e ao ensino superior; --------------------------------------------------------------
---- - a Cultura, como pólo agregador e dinamizador de promoção da Identidade Cultural; -------
---- - Apoiar segundo o princípio da reciprocidade, as estruturas universitárias representativas 
dos cidadãos de cada um dos Estados; ---------------------------------------------------------------------
---- - Dar corpo e conteúdo sustentado a medidas e iniciativas no âmbito da Inclusão Social, 
providenciando mecanismos flexíveis e meios concretos, nomeadamente para: --------------------
---- - proporcionar o acesso aos Programas de Habitação Social; --------------------------------------
---- - apoiar a integração das comunidades nas sociedades locais; -------------------------------------
---- - desburocratizar e isentar de custos os processos de concessão de Vistos para as entidades 
promotoras de acções e iniciativas que tenham em vista a execução de projectos em curso; ------
---- - isentar de Taxas Alfandegárias os equipamentos afectos à implementação de projectos; ---
---- - incentivar ao exercício pleno da Cidadania e da participação activa na vida política, nos 
termos previstos na legislação respectiva dos dois países; ----------------------------------------------
---- - incentivar intercâmbios juvenis através de famílias ou estruturas de acolhimento em cada 
um dos Estados; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - apoiar a realização de estágios profissionais no âmbito das atribuições e competências dos 
municípios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Propor a Adopção de um Modelo de Cooperação Descentralizada, consertado e 
consensualizado entre os Governos de Portugal e Cabo-Verde e os Municípios geminados, para 
a realização de projectos nas áreas e domínios supra referenciados, assente na repartição 
equitativa de responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------
---- - Desenvolver mecanismos de articulação das acções entre os diferentes municípios 
geminados para melhor rentabilizar esforços e meios, agindo em rede e em complementaridade; 
---- - Reiterar a importância de enquadrar os projectos de cooperação descentralizada  
intermunicipal ao abrigo da lei de mecenato.--------------------------------------------------------------
---- São Vicente, Cabo-Verde, aos 20 de Janeiro de 2007.� --------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------       
6.5.ADITAMENTO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE NELAS � 
PROPOSTA DE SINALIZAÇÃO � COLOCAÇÃO DE SINAL DE STOP À SAÍDA DO 
TÚNEL, SITO À QUINTA DO POMAR, EM NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Proposta de sinalização � Colocação de sinal de STOP à saída do túnel, sito à Quinta do 
Pomar, em Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os veículos que circulam pelo túnel da Quinta do Pomar em direcção ao cruzamento 
próximo do lote 16 têm prioridade em relação aos veículos que se apresentam pela direita, de 
acordo com as regras de trânsito e a planta de localização em anexo. --------------------------------
---- 2. Como os veículos que circulam  no acesso secundário inferior (túnel) têm prioridade em 
relação aos veículos que transitam na via principal superior, este cruzamento constitui um ponto 
de conflito, propicio a originar um acidente. --------------------------------------------------------------
---- 3. Portanto, proponho a colocação de um sinal de STOP, conforme planta de proposta de 
sinalização anexa, de forma a garantir a segurança rodoviária. ----------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-02-2007 

 

22 

---- 4. Mais informo que esta alteração implica um aditamento ao Regulamento de Trânsito da 
Vila de Nelas.� ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, propôr à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação da alteração ao Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas: ---- �Colocação de sinal 
de STOP à saída do túnel, sito à Quinto do Pomar, em Nelas�, ---- nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita e nos termos da alínea a), do 
número 2, do artigo 53º., da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, após decorrido o período de inquérito público.------------------------- 
6.6.CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE NELAS E O SENHOR DOM MIGUEL DE BRAGANÇA � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente �Pague-
se�, datado de 7 de Fevereiro de 2007 e exarado no Contrato-Promessa de Compra e Venda 
celebrado entre o Município de Nelas e o Senhor Dom Miguel de Bragança, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA ------------------------ 
---- Entre a Câmara Municipal de Nelas representada pela sua Presidente, Senhora Drª. Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, abaixo designada por Primeiro Outorgante e Dom 
Miguel de Bragança, solteiro, portador do Bilhete de Identidade número 45180, datado de dois 
de Fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, 
Contribuinte Fiscal número 180724061, residente na Vila e Freguesia de Santar, deste Concelho 
de Nelas, abaixo designado por Segundo Outorgante, é acordado o seguinte:------------------------
---- PRIMEIRO: O Segundo Outorgante declara ao Primeiro Outorgante que é dono e legítimo 
possuidor do seguinte prédio rústico:-----------------------------------------------------------------------
---- Uma terra de vinha, cultura, pastagem, pomar, citrinos, oliveiras e fruta, sita à Quinta das 
Fidalgas, Freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas, a confrontar de Norte e Nascente com 
Rua, Sul com Caminho e Poente com Conde de Santar; com a área de cinquenta e oito mil e 
novecentos metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Santar sob o 
número novecentos e quarenta e oito;-------------- ------------------------------------------------------- 
---- SEGUNDO: Que pelo preço de sete euros e cinquenta cêntimos o metro quadrado, o 
Segundo Outorgante promete vender dois mil metros quadrados a destacar do artigo rústico 
atrás referido, completamente livres e desembaraçados, desde já lhe conferindo posse para 
integração na via pública, no total de quinze mil euros; ------------------------------------------------
---- TERCEIRO: O Segundo Outorgante receberá do Primeiro Outorgante, Câmara Municipal 
de Nelas, a quantia de cinco mil euros  no acto da assinatura do presente Contrato-Promessa de 
Compra e Venda e os restantes dez mil euros no prazo de cento e vinte dias.------------------------
---- QUARTO: Em caso de incumprimento por ambas as partes, nenhum dos Outorgantes se 
oporá a que seja obtida sentença que equivalha à declaração de compra e venda;-------------------
---- QUINTO: Por todos os outorgantes foi declarado uns aos outros aceitarem os direitos e 
deveres emergentes deste contrato e nele se comprometerem a agir segundo os ditâmes da boa 
fé negocial.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.7.APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO DÃO-LAFÕES 
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---- Presente um e-mail datado de 30 de Janeiro de 2007, enviado por Andrade Miranda, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Associação de Municípios da Região Dão-Lafões -------------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente: -----------------------------------------------------------------------------
---- Conforme previsto envio-lhe o projecto de Estatutos da Associação de Municípios da 
Região Dão-Lafões. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Fico a aguardar as v/sugestões de alterações ao articulado. ----------------------------------------
---- Sem prejuízo do trabalho de síntese das contribuições que forem chegando, é já possível 
que a Câmara Municipal delibere participar na constituição desta Associação, aprovando o 
modelo e os seus elementos essenciais: designação, número de municípios constituintes, 
aderência à NUT III � Dão-Lafões; o objecto e finalidades. --------------------------------------------
---- Podendo a Câmara mandatar o Presidente para, em conjunto  com os presidentes dos 
demais municípios, acertarem os pormenores jurídico-formais dos Estatutos.� ---------------------
----- Presente também um projecto de Estatutos da Associação de Municípios da Região Dão-
Lafões, a fim de serem submetidos à apreciação da Assembleia Municipal, os quais ficam 
anexos a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------
------ A Câmara deliberou, por unanimidade, propôr à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação dos Estatutos da Associação de Municípios da Região Dão-Lafões, nos termos da 
alínea m), do n.º 2, do artigo 53º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------    
 6.8.PEDIDO DE SINALIZAÇÃO DA RUA DA CAPELA. LOCAL: VALE DE 
MADEIROS. REQUERENTE: JOÃO CARLOS ANDRADE VALÉRIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de sinalização da Rua da Capela. Local: Vale de Madeiros. Requerente: João 
Carlos Andrade Valério. -------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita a colocação de um espelho no Largo dos Olivais, de forma a 
facilitar a visibilidade dos veículos que circulam na Rua da Capela. ----------------------------------
---- 2. Os veículos que circulam no Largo para a Rua da Capela deparam-se com um 
cruzamento conflituoso, devido à existência de um muro antigo, que dificulta a visibilidade dos 
veículos vindos da Rua da Capela. -------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim, proponho a colocação de dois sinais de STOP (B2), um sinal de trânsito de 
sentido único (H3) e um sinal de sentido proibido (C1), conforme assinalado na planta da 
proposta de sinalização em anexo. -------------------------------------------------------------------------
---- Desta forma, julga-se que se resolve este ponto de conflito, garante-se a prioridade dos 
veículos que circulam na rua principal e o trânsito de sentido único numa rua com a largura 
média de três metros.� ---------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de sinalização da Rua da Capela, 
sita em Vale de Madeiros, em que é requerente João Carlos Andrade Valério, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
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7 - CONTABILIDADE 

 
7.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Janeiro de 2007, no total de 728.549,07 � (setecentos e vinte e oito mil 
quinhentos e quarenta e nove euros e sete cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 35.238,94 � (trinta e cinco mil duzentos e trinta e oito euros e noventa e quatro 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.º 2, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 2, as quais ficam anexas a esta 
acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante.------------------------------------------------------------ 
 

 8 - OBRAS PARTICULARES 
 

8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 22 de Janeiro de 2007 e 02 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 22 de Janeiro de 2007 e 02 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
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Urbanização e Edificação no período compreendido entre 22 de Janeiro de 2007 e 02 de 
Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela parte integrante.----------  
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 20 
de Janeiro de 2007 e 02 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IX), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 8.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 25 de Janeiro de 2007 e 06 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo X), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------------------- 
 8.4.CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA DE INDUSTRIAS DO TIPO 4 � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 2 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Constituição de comissão de vistoria de indústrias do tipo 4. ------------------------------------
---- I. Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os estabelecimentos industriais são enquadrados para efeitos da definição do respectivo 
regime de licenciamento, em quatro tipos, classificados de 1 a 4, tendo em consideração, em 
sentido decrescente, o grau de risco potencial para o homem e o ambiente inerente ao seu 
exercício. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. As indústrias do Tipo 4, caracterizadas por uma potência eléctrica inferior a 25KVA, 
potência térmica inferior a 4.105 Kj/h e até 5 trabalhadores, estão sujeitas ao regime de 
licenciamento camarário, de acordo com o n.º 4 da tabela n.º 1 da Portaria n.º 464/2003, de 
06/06. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. A licença de exploração industrial só poderá ser emitida mediante prévia vistoria ao local 
a realizar pela entidade coordenadora (Câmara Municipal) e as entidades consultadas no 
decorrer do processo, de acordo com o n.º 4 do artigo 15.º do D.R. n.º 08/2003, de 11/04.--------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim, proponho a seguinte comissão de vistoria aos estabelecimentos industriais, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 15.º do D.R. n.º 08/2003, de 11/04: -------------------------------------
---- - Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Eng.º João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Alberto Manuel Moreira.� ----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear os elementos da Comissão de Vistoria de 
Indústrias do Tipo 4, constantes na informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.- 
 8.5.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO �BAR SEMPRE A ABRIR�, ATÉ ÀS 6 HORAS DA MANHÃ, 
NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2007. LOCAL: VILAR SECO. REQUERENTE: JOSÉ 
MORAIS SAMPAIO - RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara �Concordo�, datado de 26 de Janeiro de 2007 e exarado na informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, datada de 25 de Janeiro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento �Bar Sempre a 
Abrir�, até às 6 horas da manhã, no dia 27 de Janeiro de 2007. Local: Vilar Seco. Requerente: 
José Morais Sampaio. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A requerimento do interessado, a Câmara Municipal tem competência para alargar os 
limites impostos pelo regulamento de horário, de acordo com o artigo 13.º do Capítulo III do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- II. O pedido de alargamento encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 
13.º, visto que a Junta de Freguesia de Vilar Seco e a GNR de Nelas emitiram um parecer 
favorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, em virtude de se tratar de um estabelecimento tranquilo, visto não haver 
qualquer queixa registada, não vejo qualquer inconveniente no alargamento de horário, das 4 
horas para as 6 horas da manhã no dia 27/01/2007, desde que não seja posta em causa a 
segurança e tranquilidade pública. -------------------------------------------------------------------------
---- IV. Mais informo que deverá ser informado do parecer: -------------------------------------------
---- a) Da Junta de Freguesia de Vilar Seco, n.º 04/2007, de 18/01/2007; ----------------------------
---- b) Da GNR de Nelas, referência n.º 221, processo 199/97, de 22/01/2007. ---------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�--------------------------------------------------------------------------- 
8.6.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA O 
BAR �QUEBRA-TOLAS�. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES DA SILVA - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 7 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento do horário de funcionamento para o bar �Quebra-Tolas�. Local: 
Rua do Comércio, em Canas de Senhorim. Requerente: António José Abrantes da Silva. ---------
---- I. De acordo com o disposto no artigo 13.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, a requerimento do interessado, a Câmara Municipal tem competência para alargar os 
limites fixados no referido regulamento.-------------------------------------------------------------------
---- II. A Junta de Freguesia e a Guarda Nacional Republicana de Canas de Senhorim emitiram 
um parecer favorável, em virtude de se tratar de um período tradicional do Carnaval, mas desde 
que não seja posta em causa a tranquilidade, sossego e segurança das pessoas que ali residem. --
---- III. Assim, dado se tratar de um pedido fundamentado porque nesses dias decorrem as 
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festas do Carnaval, não vejo qualquer inconveniente no alargamento de horário, até ás 06:00 h 
dos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro, desde que não seja posta em causa a segurança e 
tranquilidade pública.  ---------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.�-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alargamento do horário de 
funcionamento para o bar �Quebra-Tolas�, sito na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, 
em que é requerente António José Abrantes da Silva, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-----------------------------------------------------------  
8.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A QUINTA DO 
CASTANHEIRO, ONDE É EXERCIDA A ACTIVIDADE DE TURISMO RURAL. 
LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA, FREGUESIA DE NELAS. REQUERENTE: JOSÉ 
ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a Quinta do Castanheiro, onde é exercida a 
actividade de Turismo Rural. Local: Caldas da Felgueira, Freguesia de Nelas. Requerente: José 
António Loureiro Lopes Novo. -----------------------------------------------------------------------------
---- 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. No entanto, em conformidade com o disposto na alínea a) do artigo 11.º do mesmo 
regulamento, os estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento turístico, 
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 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 00,00 h 
às 24,00 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a Quinta do Castanheiro, onde é exercida a actividade de Turismo Rural, sita em Caldas da 
Felgueira, Freguesia de Nelas, em que é requerente José António Loureiro Lopes Novo, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
 8.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO E MUDANÇA DE 
ABERTURA PARA O BAR �QUEBRA-TOLAS�. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 
144, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES DA 
SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o bar �Quebra-Tolas�. Local: Rua do 
Comércio, n.º 144, em Canas de Senhorim. Requerente: António José Abrantes da Silva.---------
---- I. Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 7.º do Regulamento Municipal dos 
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Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (bares) poderão estar abertos entre as 06 e 
as 04 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. O horário de abertura do estabelecimento acima referido, foi ás 13:00 horas de todos os 
dias da semana, durante o ano de 2006. O requerente requer agora a renovação  do mapa de 
horário e também a mudança da abertura para as 06 horas. --------------------------------------------
---- IV. Em conformidade com o disposto no artigo 3.º do regulamento supracitado, o pedido 
pode ser deferido. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 06:00 h às 02:00 h de 
Domingo a Quinta-feira e das 06:00 h às 04:00 h, à Sexta-feira, Sábado e véspera de feriados. --
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o bar �Quebra-Tolas�, sito na Rua do Comércio, n.º 144, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente António José Abrantes da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------  
8.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � AGÊNCIAS 
FUNERÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio 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 continuo. -----------------------
---- 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 1152, de 28/12/2006 � Agência Funerária ABC, 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.-----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1165, de 29/12/2006 � Zélita � Agência funerária, Lda, sito na Rua 
do Pombal, n.º 40, em Nelas, com o horário de funcionamento das 00:00 h às 24:00 h.------------
----À consideração de V. Exa.� -----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
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referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE COMÉRCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos 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, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 02, de 02/01/2007 - mercearia de Maria Helena Ribeiro da Cunha, 
sito na Rua Cimo do Povo, n.º 20, em Lapa do Lobo, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e encerramento semanal 
ao Domingo a partir das 13:00 h.----------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 04, de 03/01/2007 � talho de Francisco Fernando Paiva Mendes, 
sito na Rua do Comércio, n.º 132, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo e Segunda-feira.--------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 05, de 03/01/2007 � pronto a vestir �Tinita� de Ernestina da 
Conceição Nunes Moreira dos Santos, sito na Av. João XXIII, Bloco 5, loja 2, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:30 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 08, de 04/01/2007 � mini-mercado de Maria Adélia do Espirito 
Santo Pais Veloso, sito na Rua Direita, n.º 108, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 08:30 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo a partir das 12:00 h.------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 15, de 08/01/2007 - barbearia de Alberto Mendes de Brito, sito na 
Rua do Comércio, n.º 89, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 15:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 20, de 08/01/2007 � estabelecimento de comércio a retalho de 
brinquedos e produtos para o lar de Maria João Nelas Pinto Ferreira Hilário, sito na Rua Keill 
do Amaral, n.º 42, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 10:00 h às 
21:00 h e com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h.-------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 241, de 09/01/2007 � estabelecimento de contabilidade e formação 
profissional �FR-Técnicos Oficiais de Contas, Lda. de Raquel Belmira Assunção Alves 
Ambrósio, sito na Urbanização do Fojo, loja 11, em Canas de Senhorim, com o horário de 
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funcionamento das 09:00 h às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e 
encerramento semanal ao Sábado e Domingo.------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 276, de 09/01/2007 � salão de cabeleireiro de Graça Maria Peixoto 
Marques Moura Pereira, sito na Rua do Soito, n.º 45, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 11:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal à Segunda-feira.--------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 278, de 09/01/2007 � comércio a retalho de carne �Talho Luís� de 
Luís Miguel Rodrigues dos Santos, sito no mercado da vila, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 08:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 33, de 10/01/2007 � mercearia de Herculano Paiva de Loureiro, sito 
na Escola, n.º 09, em Carvalhas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 23:00 h.--------
---- - Registo de entrada n.º 38, de 11/01/2007 � óptica �Mundivisão óptica� de Regina Maria 
Rodrigues Lopes Novo, sito na Av. João XXIII - Centro Comercial João XXIII, loja 07, em 
Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 
12:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.-----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 41, de 11/01/2007 � estabelecimento de venda e manutenção de 
electrodomésticos de António Dias de Sá, sito na Rua Eng. Carlos Raposo, n.º 07, em Folhadal, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h 
ás 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 583, de 17/01/2007 � firma de canalizações e climatização 
�Aurosantos � canalizações e climatização, Lda� sito na Rua do Comércio, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 61, de 18/01/2007 � mini-mercado de Maria de Fátima Sampaio 
Marques Araújo, sito em Casal Sancho, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 
h, com paragem para almoço das 12:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo a 
partir das 12:00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 64, de 18/01/2007 � oficina de reparação de automóveis de Luís 
Jesus Martins, sito na Zona Industrial de Nelas, lote 06, com o horário de funcionamento das 
08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h de Segunda-feira a Sexta-
feira, das 08:30 h às 12:30 h ao Sábado e encerramento semanal ao Domingo.----------------------
---- - Registo de entrada n.º 69, de 22/01/2007 � mini-mercado de Alzira Monteiro Jorge 
Pimentel Gonçalves, sito em Casal de São José, freguesia de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 24:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 71, de 22/01/2007 � serralharia de José Maria de Amaral, sito na 
Av. do Salgueiro, n.º 28, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 22:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h ás 13:30 h e encerramento semanal ao Domingo.---------
---- - Registo de entrada n.º 72, de 22/01/2007 � frutaria de Maria Madalena Fernandes 
Pinheiro, sito na Rua do Ribeiro, n.º 13, em Santar, com o horário de funcionamento das 09:30 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h ás 14:45 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 73, de 22/01/2007 � Babyshop � comércio de artigos de 
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puericultura de Felismina Maria Tavares Correia, sito no Largo de Santo António, em Nelas, 
com o horário de funcionamento das 10:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h 
ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 74, de 23/01/2007 � mini-mercado �Futuro� de Liliana da 
Ressureição Faria Roque Camões, sito na Rua do Soito, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h ás 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 80, de 23/01/2007 � cabeleireiro �Ana Alves� de Ana Maria de 
Loureiro Alves, sito na Rua do Pombal, n.º 04, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e encerramento semanal à 
Segunda-feira.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 86, de 24/01/2007 � talho de José Manuel Mendes Matias, sito no 
mercado da vila de Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo e à 
Segunda-feira.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 89, de 24/01/2007 � Telenelas�Informações e Comunicações 
Globais, Lda., de António Patrício Ferreira, sito na Av. João XXIII, bloco 6, loja 1, em Nelas, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h 
ás 13:30 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 97, de 29/01/2007 � sapataria �Casanova� de Maria de Lurdes 
Casanova Moreira, sito no Centro Comercial João XXIII, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 102, de 30/01/2007 � �A Selecção�-Artigos de Desporto, Lda. de 
Afonso Jorge da Cruz Carvalho, sito na Av. João XXIII, loja 03, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 106, de 30/01/2007 � �Salão Nanda� de Maria Fernanda da 
Assunção de Jesus de Sousa, sito na Rua Direita, n.º 20, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h ás 13:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 112, de 31/01/2007 � �Papelaria Joaninha� de Ana Paula Alves da 
Rita, sito na Av. João XXIII, lote 05, loja 01, bloco 02, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:30 h às 19:00 h de Segunda-feira a Sexta-feira e das 09:30 h às 17:00 h 
ao Sábado, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 113, de 31/01/2007 � Estudinfo � Estudo e Informática, Lda, sito no 
Av. João XXIII, lote 05, R/Ch direito, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 117, de 31/01/2007 � oficina de reparação automóvel � �Garagem 
Irmãos Ramos Pinto, Lda�, sito na Praça Professor Dr. José Veiga Simão, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 08:30 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 
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14:00 h e encerramento semanal ao Sábado e Domingo.------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 121, de 01/02/2007 � loja �A Prendinha� de Paula Cristina Pais 
Figueiredo Mendes, sito na Av. João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal 
ao Domingo 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.11.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS- 
ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos 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, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1151, de 28/12/2006 - mini-mercado de José António Moreira 
Marques, sito na Rua Luís de Camões, n.º 55, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo;---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1151, de 28/12/2006 � talho e salsicharia de José António Moreira 
Marques, sito na Rua Luís de Camões, n.º 55, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1153, de 28/12/2006 � comércio de malhas e confecções de 
Gracinda da Conceição Nunes Albuquerque da Silva, sito na Rua Luís 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 ás 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo.-----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1154, de 28/12/2006 - mercearia de Severino dos Santos Carvalho, 
sito na Vila - Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 21:00 h e com paragem 
para almoço das 13:00 h ás 14:00 h.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1155, de 28/12/2006 - mercearia de João Miguel Luís Pinto, sito na 
Rua Luís de Camões, n.º 108, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo.------
---- - Registo de entrada n.º 1146, de 28/12/2006 � estabelecimento de comércio de vestuário e 
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têxteis �Malmequer� de Lucília das Dores André de Matos, sito no Centro Comercial João 
XXIII, loja 16, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com 
paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------
---- - Registo de entrada n.º 1150, de 28/12/2006 - mini-mercado e talho de Américo Casimiro 
Loureiro, sito na Rua da Escola, n.º 58, em Póvoa de Santo António, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 22:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1148, de 28/12/2006 - Quiosque de Maria Lurdes Almeida Abrantes 
Gomes, sito no Largo Veiga Simão, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
19:00 h de Segunda-feira a Sábado e das 08:00 h às 13:00 h ao Domingo.---------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1147, de 28/12/2006 � estabelecimento de venda de produtos 
alimentares, bebidas e artigos para uso doméstico de António da Fonseca Correia, sito na Rua 
Direita, n.º 48, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 22:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo.---------
---- - Registo de entrada n.º 1164, de 29/12/2006 � estabelecimento de mediação de seguros de 
Luís Lopes dos Santos Afonso, sito na Rua da Botica, n.º 03, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e 
encerramento semanal ao Sábado e Domingo.------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1166, de 29/12/2006 � estabelecimento de mediação de seguros de 
Joaquim Nelas Cardoso, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 67, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h ás 
14:00 h e encerramento semanal ao Sábado e Domingo.------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1163, de 29/12/2006 � estabelecimento de comércio de 
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 h às 22:00 h, com 
paragem para almoço das 12:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------
---- À consideração de V. Exa.�-----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.12.EDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE BEBIDAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 7.º do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (clubes, cabarés, boîtes, dancings, casas de 
fado, bares e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos entre as 06 e as 04 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 21, de 09/01/2007 �  Bar da Quinta do Castanheiro, de José António 
Loureiro Lopes Novo, sito nas Caldas da Felgueira, freguesia de Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h de Domingo a Quinta-feira e das 08:00 h às 04:00 h à 
Sexta-feira, Sábado e véspera de feriados.-----------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 55, de 16/01/2007 � bar, pizzaria e gelataria da firma Olindo 
Amaral, Lda., sito no Largo de Santo António, loja A, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h de Domingo a Quinta-feira e das 07:00 h às 04:00 h à 
Sexta-feira, Sábado e véspera de feriados.-----------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 63, de 18/01/2007 � bar �Semp�Abrir� de José Morais Sampaio, 
sito na Rua do Soito, n.º 20, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 12:00 h às 
02:00 h de Domingo a Quinta-feira e das 12:00 h às 04:00 h à Sexta-feira, Sábado e véspera de 
feriados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 124, de 01/02/2007 � estabelecimento de bebidas �Ponto de 
Encontro� de José António Pais Lopes, sito na Rua Direita, n.º 25, em Carvalhal Redondo, com 
o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h de Domingo a Quinta-feira e das 09:00 h às 
04:00 h à Sexta-feira, Sábado e véspera de feriados.-----------------------------------------------------
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 7.º do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de 
chá, restaurantes, snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos 
entre as 06 e as 02 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 1150, de 28/12/2006 � café e cervejaria de Américo Casimiro 
Loureiro, sito na Rua da Escola, n.º 58, em Póvoa de Santo António, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1161, de 28/12/2006 � café e restaurante de Maria do Céu Gouveia 
Nisa de Figueiredo, sito na Rua Direita, n.º 77, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
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funcionamento das 08:00 h às 02:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1167, de 29/12/2006 � O Século � café e cervejaria, Lda., sito na 
Rua Dr. Abílio Monteiro, loja 05, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 11, de 05/01/2007 � snak-bar �O Escondidinho de Canas� de 
Agostinho de Jesus Coelho do Amaral, sito na Rua Josefa Carlota, n.º 02, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h.----------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 14, de 08/01/2007 � �Café Emigrante� de Jorge Pinto Abrantes sito 
na Travessa Dr. Luís Alberto Garcia, em Lapa do Lobo, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 17, de 08/01/2007 � Associação do Folhadal � Centro Social 
Cultural e Recreativo, sito na Travessa da Associação, n.º 01, em Folhadal, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 02:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 43, de 11/01/2007 � Café/Pastelaria/Gelataria �Elegante II� da 
firma Abrantes & Silva Exploração de Cafés, Lda. sito na Av. João XXIII, Lote 6, bloco 1, 2, 
em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h.-----------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 53, de 16/01/2007 � estabelecimento de restauração e bebidas 
�Quinta da Boiça� de Maria Teresa Ramos Mouraz Alexandre, sito na Quinta da Boiça, em 
Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h e encerramento 
semanal à Quarta-feira.---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 69, de 22/01/2007 � Café � Cervejaria �A. Gonçalves� de Alzira 
Monteiro Jorge Pimentel Gonçalves, sito em Casal de São José, freguesia de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h.--------------------------------------------------------
--- - Registo de entrada n.º 74, de 23/01/2007 � Café - Cervejaria �Retiro do Soito� de Liliana 
da Ressurreição Faria Roque Camões, sito na Rua do Soito, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 06:30 h às 24:00 h. --------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 79, de 23/01/2007 � Pastelaria e Padaria �Doce Pecado� de Oscar 
Raul de Figueiredo, sito no Largo do Município, loja 1, R/Ch esq., em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 06:30 h às 22:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 87, de 24/01/2007 � �Café Butika� de Américo Lopes Pinto 
Loureiro, sito na Rua Canada do Canaval, n.º 03, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 90, de 24/01/2007 � Café � Pastelaria �Il Treno� de António Pais 
Nogueira, sito na Av. João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
23:00 h. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 98, de 29/01/2007 � estabelecimento de restauração e bebidas da 
firma Pensão Mondego Complexo Turístico C.F., Lda., sito nas Caldas da Felgueira, freguesia 
de Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h.-------------------
---- - Registo de entrada n.º 100, de 30/01/2007 � café �A Galé� de António Ilídio Rodrigues, 
sito na Rua Keill do Amaral, n.º 16, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 02:00 h.---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 103, de 30/01/2007 � café da firma Gameira e Gameira, Lda., sito 
na Rua do Balneário, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 
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01:00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 105, de 30/01/2007 � café e restaurante �Café do Arco� de Manuel 
Lopes Fernandes, sito na Av. Sá Carneiro, n.º 23, em Casal Sancho, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 24:00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 110, de 31/01/2007 � restaurante e sala de provas �Bem-Haja� de 
Ana Isabel Carvalho de Almeida Pinto da França Raposo, sito na Rua da Restauração, n.º 05, 
em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h.-----------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 118, de 31/01/2007 � snack-bar/café �Casa Alegria� de Elsa Maria 
Pais de Sousa Pereira, sito na Rua Dionísio da Cunha, loja 06, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 07:30 h às 24:00 h.--------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 
9.REQUERIMENTO APRESENTADO POR VEREADOR AO ABRIGO DO ART.º 87.º 
DA LEI N.º 169/99 
9.1.SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO 
---- Presente um e-mail, datado de 2 de Fevereiro de 2007, do Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Reunião Ordinária de 13/02/07 -----------------------------------------------------------------------
---- - Pedido de inclusão de assunto na Ordem do Dia (artigo 87º., da Lei n.º 169/99). ------------
---- Exma Senhora, respeitosos cumprimentos. -----------------------------------------------------------
---- Ao abrigo do normativo acima referido venho pela presente, requerer a V.ª Ex.ª se digne 
agendar para a próxima reunião de Câmara o seguinte: -------------------------------------------------
---- Assunto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Implementação na Câmara Municipal de Nelas dos serviços de higiene, saúde e 
segurança no local de trabalho. (Dec.Lei 488/99, de 17/11 e Dec.Lei 441/91, de 14/11). ----------
---- Justificação: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os diplomas legais acima referidos obrigam a Câmara Municipal de Nelas a ter 
instituídos serviços de saúde, higiene e segurança no local de trabalho desde 01/01/2000; --------
---- 2. Não os tendo constituído (como parece ter acontecido) a Câmara Municipal de Nelas tem 
omitido a todos os seus trabalhadores um dos instrumentos essenciais para uma gestão moderna 
� a protecção da sua saúde e segurança no local de trabalho; ------------------------------------------
---- 3. De tal forma é grave esta situação que a legislação responsabiliza pessoalmente, civil e 
criminalmente o/a Presidente da Câmara pela omissão daquela obrigação (art.º 15.º/4 e 3.º/2,a) 
do DL 488/99); ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Durante todo o período em que permaneci na Câmara como vice-presidente várias vezes 
falei a V.ª Ex.ª desta grave lacuna, ficando V.Ex.ª especificamente com esta área e 
responsabilizando-se por ela, atenta até a sua condição de médica. -----------------------------------
---- 5. Assim, e porque os trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas não merecem menos do 
que os das empresas privadas e porque o respeito pelos mesmos se faz não tanto com palavras 
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ou promessas, mas com concretizações, creio urgente que a Câmara e V.ª Ex.ª promovam além 
de outras condições como a conclusão da parte social das novas oficinas, a implementação das 
referidas obrigações legais nesta matéria de saúde, higiene e segurança no trabalho. --------------
---- Espera deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Implementação dos Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. --------------------
---- Decorrente da necessidade legal de organizar os serviços de higiene e segurança no 
trabalho, solicitei aos Serviços de Recursos Humanos que realizasse um diagnóstico do que, 
nesta matéria, já havia sido organizado anteriormente na instituição. Constatou-se que a 
Autarquia se encontrava  em situação de incumprimento por ainda não ter implementado os 
referidos serviços. Sabendo que a responsabilidade pelo cumprimento das normas legais é da 
entidade empregadora, neste caso a Câmara Municipal, eu, como responsável máxima à luz da 
lei, procurei de forma imediata encetar o processo de estudo e implementação do disposto no 
Decreto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro, que define as formas de aplicação do Decreto-Lei 
n.º 441/91, de 14 de Novembro, à Administração Pública. Quero aqui salientar que, no que 
reporta aos mais diversos organismos da administração pública, a generalidade ainda não tem 
implementado o serviço de saúde, higiene e segurança no trabalho e, pelos contactos que 
estabelecemos, muito se deve à falta de recursos financeiros. Mas quero ainda realçar que em 
serviços tão peculiares como os da saúde, ao nível dos Centros de Saúde da Região Centro, tal 
procedimento só começou por se realizar em 2005, tendo como horizonte de implementação o 
ano de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Este é um dos sectores que requer um tratamento especializado e minucioso, não podendo 
ser tratado com ligeireza e ânimo leve. Neste propósito, ao procedermos à análise das diversas 
propostas apresentadas pelas mais variadas empresas do ramo, verificámos que nem sempre 
estavam cumpridos os requisitos exigidos por lei e correspondentes às necessidades dos 
serviços locais. Contudo, este período permitiu que se elaborasse um caderno de encargos 
coadunado com a nossa realidade e em conformidade com o disposto nos decretos-lei referidos 
anteriormente e na Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, que regulamenta a Lei n.º 99/2003, de 27 de 
Agosto, nos artigos n.ºs 239 e 244, que estipula os serviços de Higiene, Segurança e Saúde que 
deverão ser prestados. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- É nossa intenção evoluir rapidamente para a implementação deste serviço não só por uma 
questão legal e de responsabilidade pessoal, mas porque os funcionários da Câmara Municipal 
de Nelas merecem ter ao seu dispor as condições necessárias de higiene, saúde e segurança para 
melhor poderem desenvolver a sua actividade. Em suma com a implementação deste serviço 
estaremos certamente a contribuir para o melhoramento a prestação dos serviços que ao 
município respeitam.� ----------------------------------------------------------------------------------------  
  

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 
 


