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ACTA Nº. 19 
                                    ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA    

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E SETE 

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 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 Dr. José Manuel Borges da Silva, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos 
Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. -------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia 
dos Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 11 de 
Setembro de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 762.802,72 � (setecentos e sessenta e dois mil 
oitocentos e dois euros e setenta e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
183.337,62 � (cento e oitenta e três mil trezentos e trinta e sete euros e sessenta e dois 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Linha Subterrânea a 15 kv P/PTCB e Rede Aérea de BT � Ampliação da Rede Eléctrica na 
Zona Industrial ZI1, em Nelas � Aprovação de orçamento; --------------------------------------------  
---- Julgado de Paz em Nelas - Discussão. ----------------------------------------------------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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---- A Senhora Presidente da Câmara iniciou a reunião entregando convites a todos os Senhores 
Vereadores para estarem presentes na inauguração da exposição fotográfica �Amigos do Peito 
São Para Sempre� que terá lugar no próximo dia 01 de Outubro de 2007, pelas 11 horas, na 
Biblioteca Municipal António Lobo Antunes, em Nelas e que decorrerá até 13 de Outubro do 
corrente ano. Informou que aquela exposição era patrocinada pela Associação Laço e focava a 
problemática do cancro da mama. --------------------------------------------------------------------------
---- Na sequência de uma discussão havida na reunião ordinária realizada em 11 de Setembro de 
2007 em que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral terá chamado mentiroso ao 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, este último apresentou na presente 
reunião uma carta datada de 5 de Janeiro de 1996, enviada pela Secção de Nelas do Partido 
Socialista aos Senhores Secretário-Geral � Eng.º António Guterres e Presidente da Federação 
Distrital de Viseu � Dr. José Junqueiro, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ao longo do ano de 1995 o Partido Socialista de Nelas, os seus autarcas e os seus 
dirigentes, foram alvo de uma campanha movida pelo PSD que, quer pela sua dimensão, quer 
pelas suas características e, ainda, pelos meios que envolveu, não tem precedentes. ---------------
---- De facto, os ataques ao PS envolveram não tão só a Concelhia de Nelas do PSD mas, 
também, a sua Distrital, diversos órgãos de comunicação social de dimensão nacional e ainda a 
IGAT, que funcionou como meio de coação política e psicológica, ao serviço do PSD, em 
período de pré-campanha eleitoral para as Legislativas de Outubro. ----------------------------------
---- A CPC do Partido, bem como os seus autarcas na Câmara e Assembleia Municipal, sempre 
souberam reagir com firmeza política na defesa do seu bom nome e da sua honra, assim como 
da justeza quanto às suas opções políticas e estratégia autárquica. ------------------------------------
---- Os resultados alcançados em 1 de Outubro no Concelho de Nelas, o melhor do Partido ao 
nível do Distrito de Viseu, para além de confirmar um permanente crescimento, foram a 
recompensa política de uma batalha dura que havíamos travado. -------------------------------------
---- Constatamos agora, passados 3 meses da nossa vitória eleitoral, que no topo da hierarquia 
da IGAT, continuam os mesmos comissários nomeados pelos Governos de Cavaco Silva, que 
persistem em manter o clima de afrontamento aos autarcas socialistas, alimentando suspeitas no 
tocante à sua integridade moral, contrariando inclusivé as conclusões e propostas constantes do 
Inquérito efectuado por aquela Inspecção à Autarquia já depois de 1 de Outubro de 1995. -------
---- Quando em Setembro passado, em plena pré-campanha eleitoral, afirmámos publicamente 
que a IGAT estava ao serviço do PSD, longe estávamos de imaginar que, passado tão pouco 
tempo e em plena Nova Maioria, ainda continuaríamos a ser objecto, embora de forma 
capciosa, de insinuações sobre a conduta dos autarcas socialistas por parte do Inspector-Geral 
da IGAT, tentando salvar o PSD local do profundo isolamento político em que se encontra, 
assim como a face daquele organismo, desacreditado pelas posições insustentáveis que 
produziu nesta matéria. --------------------------------------------------------------------------------------
---- É politicamente inqualificável continuar a ter de suportar os �processos de intenção� dos 
Inspectores-Gerais do PSD despachados favoravelmente pelos Ministros do PS, a não ser que, 
também as Direcções Distrital e Nacional do Partido Socialista comunguem das mesmas 
dúvidas, caso em que teríamos de ponderar seriamente a melhor atitude a adoptar, tanto no 
quadro partidário como no quadro autárquico. -----------------------------------------------------------
---- Que ninguém pense que estamos dispostos a lutar contra o nosso próprio Partido e contra o 
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Governo Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estivemos na primeira linha de combate ao PSD e ao �cavaquismo�, com grande empenho 
e entusiasmo na grande batalha eleitoral de Outubro e agora nas presidenciais, lutamos com 
convicção por um Portugal justo, solidário e moderno e pelo desenvolvimento das nossas terras 
e pelo bem estar das pessoas, em sintonia com os ideais e objectivos do Partido Socialista. ------
---- Pelo que a Secção de Nelas do Partido fez para ajudar a derrotar o PSD e a construir a 
vitória da Nova Maioria, pela perseguição que foi vítima ao longo do período �cavaquista� 
enquanto Câmara Socialista, pelo abandono a que viu o seu Município votado por essa razão e, 
porque, quem não deve não teme, temos autoridade moral e política para exigir que o Partido 
exerça, efectivamente, o Poder que legitimamente o Povo lhe confiou, começando por substituir 
os Comissários Políticos do PSD, que inexplicavelmente se mantêm intocáveis nos seus 
lugares, para cinicamente prosseguirem a sua actividade segundo os manuais �cavaquistas� e 
contrários aos princípios da competência e transparência. ----------------------------------------------
---- Não foi para isto que todos e tantos trabalharam! ---------------------------------------------------
---- O Secretariado, consciente da gravidade destes problemas e das suas nefastas 
consequências para o Partido e antes de submeter à Comissão Política Concelhia qualquer 
decisão, solicita ao Secretário-Geral e ao Presidente da Federação Distrital uma reunião com a 
urgência que as suas disponibilidades de agenda permitam.� ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral respondeu ao Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques que se aquele documento era verdadeiro e se isso contribuiu 
para a expulsão do Senhor Inspector do IGAT, ele retirava o que tinha dito na última reunião e 
pedia desculpa, mas advertiu o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques que estava 
a trazer para a reunião de Câmara um documento interno do Partido Socialista 11 anos depois. -
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Partido Socialista 
criticou o IGAT como instituição e ninguém podia achincalhar as instituições desta natureza, 
que no seu entender, por terem tutela inspectiva, as considera imparciais e isentas. ----------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques se ele, há 11 anos atrás, também comungava do espírito daquele 
documento e advertiu-o que daqui a 10 ou 11 anos poder-lhe-á acontecer o mesmo. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que queria que aquele 
documento fosse enviado para a IGAT, para a Procuradoria Geral da República e para o 
Tribunal de Contas. Afirmou ainda que, pese embora à data do documento ser Membro da 
Comissão Política Concelhia do Partido Socialista, não subscreveu tal documento por ele 
enfermar de ataques a pessoas e a instituições. Mais afirmou que as pessoas poderão estar  
sujeitas a ataques, mas as instituições nunca. ------------------------------------------------------------- 
 

 ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.CONSTRUÇÃO DA RUA DAS EIRAS, EM ALGERÁS � PAVIMENTAÇÃO � 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção da Rua das Eiras, em Algerás - Pavimentação�, adjudicada à firma Asfabeira � 
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 23.783,80 � (vinte e 
três mil setecentos e oitenta e três euros e oitenta cêntimos), de acordo com o documento 
elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
 1.2.ARRUAMENTO DA ROTUNDA REGADA DA FEIRA, EM NELAS � REDE 
ELÉCTRICA � MOVIMENTO DE TERRAS E TUBAGENS � AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Arruamento da Rotunda Regada da Feira, em Nelas � Rede eléctrica � Movimento de terras e 
tubagens�, adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, 
Ld.ª, pela importância de 24.628,85 � (vinte e quatro mil seiscentos e vinte e oito euros e 
oitenta e cinco cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de 
Obras e que foi presente nesta reunião. --------------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
 1.3.ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DO CHÃO DO PISCO, EM NELAS � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Acesso à Zona Industrial do Chão do Pisco, em Nelas�, adjudicada à firma Asfabeira � 
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 20.819,00 � (vinte 
mil oitocentos e dezanove euros), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. -----------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
 1.4.ARRUAMENTOS DO AREAL, EM NELAS � ROTUNDA NO CRUZAMENTO 
COM A AV.ª FORTUNATO DE ALMEIDA � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e uma 
abstenção, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, aprovar o Auto de 
Recepção Definitiva da obra de �Arruamentos do Areal, em Nelas � Rotunda no cruzamento 
com a Av.ª Fortunato de Almeida�, adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e 
Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 17.223,70 � (dezassete mil duzentos e vinte e 
três euros e setenta cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos 
de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por maioria, com o mesmo tipo de votação, autorizar o 
cancelamento das garantias bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1.5.ARRUAMENTOS DO AREAL, EM NELAS � REDE ELÉCTRICA (MOVIMENTO 
DE TERRAS E TUBAGEM) � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Arruamentos do Areal, em Nelas � Rede eléctrica (Movimento de terras e tubagem)�, 
adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela 
importância de 24.932,46 � (vinte e quatro mil novecentos e trinta e dois euros e quarenta e seis 
cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi 
presente nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
1.6.BENEFICIAÇÃO DO TROÇO INTERIOR DA EX-E.N. N.º 234, EM NELAS � 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação do troço interior da ex-E.N. n.º 234, em Nelas�, adjudicada à firma Asfabeira � 
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 24.932,25 � (vinte e 
quatro mil novecentos e trinta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), de acordo com o 
documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. --------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. ------------ 
1.7.ESTRADA VELHA DO FOLHADAL � CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉCTRICA � 
MOVIMENTO DE TERRAS � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Estrada Velha do Folhadal � Construção da rede eléctrica � Movimento de terras�, adjudicada 
à firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 
24.939,80 � (vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta cêntimos), de acordo 
com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
 1.8.SANEAMENTO DO SECTOR SUL/NORTE DE NELAS/FOLHADAL � E.T.A.R. 
DO FOLHADAL � EXPROPRIAÇÃO A ANTÓNIO JOSÉ ALVES LOPES/ADÉLIA 
CACILDA R. PAIS LOPES - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Saneamento do Sector Sul/Norte de Nelas/Folhadal � E.T.A.R. do Folhadal � 
Expropriação a António José Alves Lopes/Adélia Cacilda R. Pais Lopes.----------------------------
---- I. Resumo histórico. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Para a construção do emissário de ligação à ETAR do Folhadal, estes Serviços contactaram 
os proprietários dos terrenos onde aquele colector iria ser implantado, que permitiram a 
execução da obra sem qualquer remuneração por parte da Câmara Municipal, à excepção de 
Maria Rosa Santos Sampaio que acordou o preço de 75 � pelas videiras inutilizadas (Reunião 
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de Câmara de 28/03/2006). ----------------------------------------------------------------------------------
---- À semelhança das expropriações de outras obras, este processo decorreu inquirindo a um 
proprietário conhecido o nome dos outros, que vão sendo contactados à medida que nos são 
fornecidos os seus nomes. No caso do último terreno (junto ao da ETAR), foi-nos indicado o 
nome de Francisco Manuel Pais dos Santos (Folhadal) que foi de imediato contactado e que 
concordou com a execução da obra através do seu terreno, sem qualquer indemnização por 
parte da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------
---- II. Situação actual ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Serviços foram contactados por António José Alves Lopes e mulher Adélia Cacilda R. 
Pais Lopes, irmã de Francisco Manuel Pais dos Santos, que informaram que o proprietário do 
terreno em causa era o pai de ambos já falecido, e que na altura da execução da obra, as 
partilhas ainda não tinham sido feitas, pelo que o irmão não tinha legitimidade para permitir a 
execução do colector através do terreno. ------------------------------------------------------------------
---- Informaram também que entretanto as partilhas já foram feitas e que agora são proprietários 
do terreno, motivo pelo qual exigem uma indemnização pelas oliveiras e videiras inutilizadas 
com a obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Como não indicaram o valor pretendido, informo que os valores normalmente praticados 
são os seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Oliveiras: 4x50,00�/unid.= 200,00 �; ---------------------------------------------------------------
---- - Videiras 15x 7,50�/unid. = 112,50 �; ---------------------------------------------------------------
---- - Total: 312,50 �. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de trezentos e 
doze euros e cinquenta cêntimos aos Senhores António José Alves Lopes e Adélia Cacilda R. 
Pais Lopes, referente ao pagamento de oliveiras e videiras inutilizadas com a execução da obra 
de �Saneamento do Sector Sul/Norte de Nelas/Folhadal � E.T.A.R. do Folhadal�, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------- 
  

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A JOSÉ LOPES PINTO LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 17 de Setembro de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a José Lopes Pinto Loureiro. ----
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ----------------------------- 
---- - Artigo matricial 2680-R, sito em �Monte de Lobos�, na Freguesia de Vilar Seco, 
Concelho de Nelas, com a área de três mil e quinhentos metros quadrados, confrontando a norte 
com caminho, nascente com Herdeiros de Albertino José Serpa Corte Real, sul com Francisco 
Costa e poente com Maria Alice Pereira Andrade. ------------------------- -----------------------------
---- O proprietário deste terreno, José Lopes Pinto Loureiro, contribuinte n.º 152989773 e 
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residente na Rua do Vale, n.º 9, 3520-225 Vilar Seco, acordou vendê-lo pelo preço total de 
9.175,00 �, tendo sido o preço fixado do seguinte modo: -----------------------------------------------
---- - Aquisição de 1 parcela de terreno com a área total de 3.500 m2 x 2,50 �/m2 = 8.750,00�; --
---- - Oliveiras pequenas 17 unidades x 25�/unidade = 425,00 �. -------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, 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 a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietário o Senhor José Lopes Pinto 
Loureiro, pela quantia de nove mil cento e setenta e cinco euros, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ALBERTO ANDRADE PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 12 de Setembro de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a Alberto Andrade Pinto. --------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ----------------------------- 
---- - Artigo matricial 2641-R, sito em �Pé de Carneiro�, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho 
de Nelas, com a área de duzentos e setenta metros quadrados, confrontando a norte com Alberto 
Pinto Loureiro, nascente e sul com José Marques Correia e poente com Adelino Marques. -------
---- O proprietário deste terreno, Alberto Andrade Pinto, contribuinte n.º 115545336 e residente 
na Rua Eng.º Cunha Leal, Lote 520 � R/C � Drt.º, 1950-110 Lisboa, acordou vendê-lo pelo 
preço total de 378,00 �, (270 m2 x 1,40�). ----------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, 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 a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietário o Senhor Alberto Andrade Pinto, 
pela quantia de trezentos e setenta e oito euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. - 
 2.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A JOÃO PIRES ANTUNES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 17 de Setembro de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a João Pires Antunes. ------------ 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ----------------------------- 
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---- - Artigo matricial 2645-R, sito em �Chão de Carneiro�, na Freguesia de Vilar Seco, 
Concelho de Nelas, com a área de mil metros quadrados, confrontando a norte com António da 
Fonseca, nascente com Alberto Loureiro, sul e poente com José Marques Correia. ----------------
---- O proprietário deste terreno, João Pires Antunes, acordou vendê-lo pelo preço total de 1.400 
�, (1.000 m2 x 1,40�). ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, 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 a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietário o Senhor João Pires Antunes, pela 
quantia de mil e quatrocentos euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e 
de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------- 
 2.4.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ÁLVARO MORAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 17 de Setembro de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a Álvaro Morais. ------------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ----------------------------- 
---- - Artigo matricial 4778-R, sito em �Corga�, na Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, com 
a área de mil metros quadrados, confrontando a norte com José Pires Loureiro, nascente com 
Sebastião Batista, sul com caminho e poente com Amadeu Abrantes Gouveia. ---------------------
---- O proprietário deste terreno, Álvaro Morais, contribuinte n.º 125355971 e residente no 
Bairro de Santa Rita � Rua da Escola Preparatória, n.º 13 F 1.º, Abraveses, 3510 Viseu, acordou 
vendê-lo pelo preço total de 1.400,00 �, (1.000 m2 x 1,40�). ------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, 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 a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietário o Senhor Álvaro Morais, pela 
quantia de mil e quatrocentos euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e 
de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------- 
  

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
3.1.PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR � ANA BARBARA RAMOS BORGES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 3 de Setembro de 2007, de Agostinho Barros Borges, 
residente na vila e freguesia de Santar, deste concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
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---- Venho por este meio pedir a Vossa excelência que me auxilie a pagar o transporte para o 
ensino da minha filha Ana Bárbara Ramos Borges, que por ir repetir o ano se encontra 
novamente no 11.º ano, n.º 2, da Escola Secundária de Nelas. -----------------------------------------
---- Pelo motivo de eu andar com as minhas finanças muito baixas, porque estou reformado por 
invalidez, e a minha esposa encontra-se neste momento desempregada, pois a Johnson de Nelas 
encerrou. Por este motivo tenho andado enrascado, pois tenho de pagar as dívidas da casa e de 
comprar medicamentos que são muito caros devido à minha doença. --------------------------------
---- Por causa da minha doença não posso trabalhar e assim é muito complicado pagar essas 
dívidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Assistente Social, Dr.ª Isabel, sabe a situação em que me encontro. --------------------------
---- Como já no ano passado pedi que me auxiliasse, agradecia que este ano olhasse novamente 
para a minha situação.� --------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 10 de 
Setembro de 2007,que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de passe escolar. --------------------------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pelo Sr. Agostinho Ramos Borges, residente em 
Santar, pai da aluna Ana Barbara Ramos Borges, o Serviço de Acção Social procedeu a visita 
domiciliária e entrevista ao agregado familiar (quatro elementos) tendo-se verificado que os 
rendimentos declarados e comprovados (pensão por invalidez do pai da aluna) são insuficientes 
até porque actualmente vivem a situação de desemprego da mãe da Ana Barbara. -----------------
---- Deste modo, caso V.ª Ex.ª entenda o encargo com o transporte escolar poderá ser suportado 
na totalidade pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Ana Barbara Ramos Borges seja 
suportado pela Autarquia na sua totalidade. -------------------------------------------------------------- 
 3.2.COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNO MATRICULADO 
FORA DO CONCELHO � PEDRO MIGUEL MATIAS DA CRUZ � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de passe escolar para aluno matriculado fora do Concelho. -----------------
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e EB 2,3/S de Canas de 
Senhorim, que se anexam, informo Vª. Exas. que o curso profissional de Mecânica não 
funciona nas duas escolas do concelho sendo que o aluno Pedro Miguel Matias da Cruz, 
matriculado na Escola Secundária Felismina de Alcântara, deverá ser comparticipado em 50% 
da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 
Setembro, relativo aos transportes escolares. -------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação de 50% do valor do 
passe no transporte escolar do aluno Pedro Miguel Matias da Cruz, de acordo com o nº. 3, do 
artº. 3º., do Dec.Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, em virtude de se encontrar matriculado em 
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área que não é leccionada nas Escolas do Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. ------------------------- ---------------- 
3.3.COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNO MATRICULADO 
FORA DO CONCELHO � JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS DIAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de passe escolar para aluno matriculado fora do Concelho. -----------------
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e EB 2,3/S de Canas de 
Senhorim, que se anexam, informo Vª. Exas. que o curso tecnológico de Desporto não funciona 
nas duas escolas do concelho sendo que o aluno João António Santos Dias, matriculado na 
Escola Secundária Viriato deverá ser comparticipado em 50% da totalidade do passe, ao abrigo 
do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes 
escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação de 50% do valor do 
passe no transporte escolar do aluno João António dos Santos Dias, de acordo com o nº. 3, do 
artº. 3º., do Dec.Lei nº. 299/84, de 5 de Setembro, em virtude de se encontrar matriculado em 
área que não é leccionada nas Escolas do Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. ------------------------------------------ 
 3.4.COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS 
MATRICULADOS FORA DO CONCELHO � LILIANA LOPES FIGUEIREDO, 
CARLA PATRÍCIA LOPES E JOÃO CARLOS COUTO PEREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de passes escolares para alunos matriculados fora do Concelho. -----------
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e EB 2,3/S de Canas de 
Senhorim, que se anexam, informo Vª. Exas. que o curso técnico de Turismo não funciona nas 
duas escolas do concelho sendo que os alunos Liliana Lopes Figueiredo, Carla Patrícia Lopes e 
João Carlos Couto Pereira, matriculados na Escola Profissional Profitecla, deverão ser 
comparticipados em 50% da totalidade dos passes, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. -----------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação de 50% do valor dos 
passes nos transportes escolares dos alunos Liliana Lopes Figueiredo, Carla Patrícia Lopes e 
João Carlos Couto Pereira, de acordo com o nº. 3, do artº. 3º., do Dec.Lei nº. 299/84, de 5 de 
Setembro, em virtude de se encontrarem matriculados em áreas que não são leccionadas nas 
Escolas do Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior 
de Educação, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------- 
 3.5.PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ALUNO RICARDO RÊGO 
LOUREIRO DE AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 6 de Setembro de 2007, de Carlos Cabral de Loureiro Amaral, 
residente na vila, freguesia e concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro - Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------
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---- Transporte Escolar. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Carlos Cabral de Loureiro Amaral, pai de Ricardo Rêgo L. Amaral, venho por favor 
solicitar a V.ª Ex.ª e demais Vereadores o transporte para a A.B.P.G. (Associação Beneficência 
Popular de Gouveia), até à localidade de Seia (Rotunda � Estrada Paranhos � Estrada de 
Gouveia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O transporte seria diário: Manhã � Nelas � Seia; Tarde � Seia � Nelas. -------------------------
---- Este transporte é numa situação provisória, provavelmente até ao Natal, prevendo-se nesta 
data uma vaga de internamento na (A.B.P.G.), para o meu educando. --------------------------------
---- Dadas as dificuldades financeiras dos pais para atender às necessidades de um cidadão 
autista, venho por este meio solicitar a ajuda na cedência de transporte. -----------------------------
---- A morada dos pais do Ricardo é em Nelas � Bairro das Toiças. Dado que esta Câmara 
conhece bem este caso peço mais uma vez o bom senso na resolução deste caso. ------------------
---- Por favor, peço todo o carinho neste assunto.� ------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 13 de 
Setembro de 2007,que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Pedido de transporte. -----------------------------------------------------------------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pelo Sr. Carlos Cabral de Loureiro Amaral, 
residente em Nelas, pai do aluno Ricardo Rêgo Loureiro de Amaral, o Serviço de Acção Social 
procedeu a entrevista ao agregado familiar (três elementos) tendo-se verificado que se trata de 
uma família com alguns problemas económicos. O aluno é autista, recebendo um subsídio 
mensal no valor de 115,00� que é usado para pagar a propina mensal no valor de 95,00 �. -------
---- Face às despesas que o agregado familiar apresenta, quer com o aluno, quer com a sua mãe, 
os rendimentos apresentados são insuficientes. Prevê-se uma deslocação do Ricardo a uma 
junta médica depois dos 22 anos podendo ficar a beneficiar de uma pensão. ------------------------
---- Deste modo, caso V.ª Ex.ª entenda a Autarquia poderá satisfazer o pedido até porque este 
ano lectivo o destino é Seia, fazendo a ABPG de Gouveia o restante percurso � 8h15 na Central 
de Camionagem em Seia e 17h40 em Vila Chã. ---------------------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, deliberou, por unanimidade, autorizar o transporte escolar do aluno Ricardo 
Rêgo Loureiro de Amaral, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Serviço Social, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------- 

 4 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO PARQUE INFANTIL, FREGUESIA DE 
AGUIEIRA � APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 409/2007, no valor de 
271,60 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP no Parque Infantil, Freguesia de Aguieira. ------------------------------------------------- 
 4.2.LINHA SUBTERRÂNEA A 15 KV P/PTCB E REDE AÉREA DE BT � 
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA NA ZONA INDUSTRIAL ZI1, EM NELAS � 
APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 217/2007, no valor de 
23.548,06 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para a Linha 
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Subterrânea a 15 kv P/PTCB e Rede Aérea de BT � Ampliação da Rede Eléctrica na Zona 
Industrial ZI1, em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
  

5 - DIVERSOS 
 
5.1.COMPRASPÚBLICAS@VORTALGOV � PROPOSTA DE ADESÃO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente um e-mail datado de 30 de Julho de 2007, de ComprasPúblicas@VortalGOV, 
divulgando a Plataforma vortalGOV e o Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de Fevereiro, que cria a 
Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E. ----------------------------------------------------------
---- No referido e-mail encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de Contabilidade 
desta Câmara Municipal, datada de 31 de Agosto de 2007, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Esta é uma plataforma electrónica de contratação para o sector público. A Autarquia 
poderá aderir caso V.ª Ex.ª assim o entenda.� ------------------------------------------------------------ 
--- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, frisando 
que o Município tinha vantagens em aderir e sem qualquer tipo de custo para a Autarquia. ------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir àquela entidade. ----------------------------------- 
 5.2.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ANTÓNIO RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 11 de Setembro de 2007, da firma Bar das Piscinas, 
Unipessoal, Ld.ª, com sede na vila e freguesia de Canas de Senhorim, deste concelho de Nelas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Pagamento de água. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Eu, Serafim Manuel Silva Ribeiro, gerente do Bar das Piscinas em Canas de Senhorim, 
venho por este meio solicitar o pagamento da água em dívida no valor de cerca de 700 euros em 
(8) oito prestações atendendo ao valor da dívida e de momento não ser possível pagá-la na 
totalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que o contador se encontra em nome de António Ribeiro da Silva Almeida, 
anterior proprietário do bar e por isso alguma correspondência no início da dívida não me ter 
chegado ao conhecimento já que era entregue na morada errada o que originou o acumular da 
dívida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Nesse sentido, dirijo-me a vossa excelência o favor de autorizar a solicitação afim de 
regularizar a situação.� ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação emitida pelos Escrivães dos Processos de Execução 
Fiscal, datada de 13 de Setembro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal -----------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de António Ribeiro Silva Almeida, residente em Canas de Senhorim, 
informa-se que o requerente tem neste momento dezasseis meses de consumo de água 
domiciliária perfazendo o montante de 668,36 �, acrescido dos respectivos juros de mora. -------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
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Divisão Administrativa e Financeira, datada de 14 de Setembro 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 (96,00 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 
uma dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente António Ribeiro Silva 
Almeida, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 5.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ANTÓNIO ALMEIDA GUERRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 3 de Setembro de 2007, de Célia Nascimento Santos Guerra, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Para Sua Excelência Doutora Isaura Pedro - Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----
---- Eu, Célia Nascimento Santos Guerra, mulher de António de Almeida Guerra venho, por 
este meio, pedir a Vossa excelência as imensas desculpas pelo atraso de pagamento da minha 
água em atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Eu já faz tempo que fui aí pedir que me facilitassem por vezes em prestações suaves para 
puder pagar junto com as do mês corrente. Pois, foi-me dito por 2 vezes e eu ainda disse que 
sim mas falhei, não pude derivado a doença e motivos financeiros. ----------------------------------
---- A dívida era de 200 �. Peço a Vossa Excelência o favor se me pode ser concedido o 
pagamento em prestações de 50 � por mês visto que recebi aqui uma carta com o prazo de dez 
dias se não pagasse seria-me cortada a água. -------------------------------------------------------------
---- Agradecia que me fosse dito qualquer uma resposta. -----------------------------------------------
---- Com isto me despeço de Vossa Excelência com os meus respeitosos cumprimentos desta 
que se assina Célia Guerra, que ao mesmo tempo peço desculpa se ofendo em alguma palavra. 
Para que não me fosse cortada a água.� -------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação emitida pelos Escrivães dos Processos de Execução 
Fiscal, datada de 13 de Setembro de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Dívida de Água em Execução Fiscal -----------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de António Almeida Guerra, residente em Vale de Madeiros, freguesia 
de Canas de Senhorim, informa-se que a requerente tem neste momento nove meses de 
consumo de água domiciliária perfazendo o montante de 244,27 �, acrescido dos respectivos 
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juros de mora. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, datada de 13 de Setembro 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 (96,00 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 
uma dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente António Almeida 
Guerra, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 5.4.MARIA AMÉLIA ALBUQUERQUE � DOAÇÃO DE VIATURA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 12 de Setembro de 2007, de Maria Amélia Albuquerque, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �A Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------------------------------------
---- Tenho o gosto de oferecer a essa Câmara, na pessoa da sua Presidente a Senhora Doutora 
Isaura Pedro, o meu carro, com a matrícula 14-99-BD, marca Peugeot 206 XN. -------------------
---- É uma doação afectiva, já pelos laços que me ligam a Nelas, já pela minha vida de Família 
e afectiva em Vila Ruiva. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Desejo passe a fazer parte dos meios de Trabalho de Acção Social da Câmara, mais 
propriamente Trabalhos de Integração Escolar e Apoio Escolar e Social das pessoas com 
dificuldades específicas. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Tudo ficará ao critério da Senhora Presidente e da sua Equipa de Trabalho. --------------------
---- Os últimos 23 anos da minha vida profissional foram com adolescentes e jovens com as 
características atrás referidas e por isso conheço as dificuldades dos Técnicos para a 
movimentação no referido trabalho. -----------------------------------------------------------------------
---- Gostaria contudo, que o carro nunca fosse negociado. Quando acabar, acabou� -------------
---- Termino com os votos de bom trabalho a favor do desenvolvimento harmonioso do 
Concelho de Nelas, numa franca e honesta união de esforços. -----------------------------------------
---- Os mais sentidos e amigos cumprimentos.� ----------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a viatura atrás descrita, nos termos da alínea 
h), do nº. 1, do artº. 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro e congratulou-se com a referida oferta. ------------------------------------------------ 
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 5.5.DOAÇÃO NO ÂMBITO DA CAMPANHA �NELAS SOLIDÁRIA� � PARCEIRO 
DA REDE SOCIAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 14 de Setembro de 2007, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Doação no âmbito da campanha �Nelas Solidária� � Parceiro da Rede Social. ---------------
---- No âmbito da campanha �Nelas Solidária�, desenvolvida por este Município, em parceria 
com a Rede Social do Concelho de Nelas, foi comunicado na última reunião de Núcleo 
Executivo (30-08-2007), que um dos parceiros envolvidos neste projecto estaria disponível para 
oferecer mobiliário, vestuário e outros bens diversos. ---------------------------------------------------
---- De referir que estes bens seriam de extrema utilidade, tendo em conta a quantidade de 
famílias já identificadas que precisam dos mesmos, como o Serviço pode verificar durante as 
campanhas anteriores de Natal e Páscoa.------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se digne aceitar a referida doação. -------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presidente explicou que é uma Senhora de Lisboa que vai doar o recheio de sua casa 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os bens atrás referidos, nos termos da alínea 
h), do nº. 1, do artº. 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.6.DOAÇÃO NO ÂMBITO DA CAMPANHA �NELAS SOLIDÁRIA� � LIDL E CIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 14 de Setembro de 2007, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Doação no âmbito da campanha �Nelas Solidária� LIDL E CIA. -------------------------------
---- Após contacto telefónico e no âmbito da campanha �Nelas Solidária�, desenvolvida por este 
Município, em parceria com a Rede Social do Concelho de Nelas, a empresa LIDL E CIA, 
Entreposto de Torres Novas, informou que possui (para oferta) vários artigos não alimentares 
diversos no valor de 15.884,04 �. --------------------------------------------------------------------------
---- De referir que estes bens seriam de extrema utilidade, tendo em conta a quantidade de 
famílias já identificadas que precisam dos mesmos, como o Serviço pôde verificar durante as 
campanhas anteriores de Natal e de Páscoa. --------------------------------------------------------------
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se dine aceitar a referida doação. ---------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também um fax datado de 20 de Setembro de 2007, do LIDL E CIA, Entreposto de 
Torres Novas, contendo a relação dos bens a doar a este Município, que a seguir se transcreve: -
---- �- 83 recargas panos p/mopa anti-pó � preço unitário: 1,99 �, total: 165,17�; ------------------
---- - 48 para-ventos meia lua � preço unitário: 9,99 �, total: 479,52; ---------------------------------
---- - 81 pares de chinelos confort p/senhora � preço unitário: 5,99 �, total: 485,19 �; -------------
---- - 20 mesas dobráveis � preço unitário: 19,99 �, total: 399,80 �; ----------------------------------
---- - 2 calhas c/4 focos de halogénio � preço unitário: 24,99 �, total: 49,98 �; ----------------------
---- - 51 pares de ténis trekking para criança � preço unitário: 9,99 �, total: 509,49 �; -------------
---- - 95 pares de sandálias trekking para criança � preço unitário: 7,99 �; total: 759,05 �; --------
---- - 39 conjuntos de 20 recipientes c/tampa � preço unitário: 9,99 �, total: 389,61 �; ------------
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---- - 143 conjuntos de pás e vassouras � preço unitário: 1,99 �, total: 284,57; ----------------------
---- - 41 pares de jardineiras de trabalho p/homem � preço unitário: 7,99 �; total: 327,59 �; ------
---- - 100 pares de chinelos �relax� p/senhora � preço unitário: 5,99; total: 599,00 �; --------------
---- - 24 camisas �prática� para homem � preço unitário: 8,99 �, total: 215,76 �; -------------------
---- - 21 camisolas interiores c/bordado xl � preço unitário: 4,99 �; total: 104,79 �; ----------------
---- - 122 cuecas/shorts xl � preço unitário: 3,99 �, total: 486,78 � ------------------------------------   
---- - 23 t-shirt xl p/homem � preço unitário: 6,99 �, total: 160,77 � ----------------------------------
---- - 415 conjuntos de velcros � preço unitário: 1,99 �, total: 825,85 � ------------------------------
---- - 10 mokassin em pele p/homem � preço unitário: 14,99 �, total: 149,90 � ---------------------
---- - 21 t-shirt xl p/senhora � preço unitário: 9,99 �, total: 209,79 � ----------------------------------
---- - 73 boxers para homem � preço unitário: 3,99 �, total: 291,27 � ---------------------------------
---- - 59 pares de calçado de senhora casual � preço unitário: 12,99 �, total: 766,41 � -------------
---- - 52 toalhas 2un.50x100cm � preço unitário: 3,99 �, total: 207,48 � -----------------------------
---- - 27 top xl p/senhora � preço unitário: 5,99 �, total: 161,73 � -------------------------------------
---- - 10 binóculos �porro� 10x50cm � preço unitário: 19,99 �, total: 199,90 � ---------------------
---- - 3 t-shirt xl p/senhora � preço unitário: 6,99 �, total: 20,97 � -------------------------------------
---- - 20 pares de calças xl p/senhora � preço unitário: 7,99 �, total: 159,80 � -----------------------
---- - 56 toalhas 30x50cm.3un � preço unitário: 1,99 �, total: 111,44 � -------------------------------
---- - 9 lanternas �dínamo� com led � preço unitário: 6,99 �, total: 62,91 � --------------------------
---- - 2 antenas p/interior km 2329 � preço unitário: 11,99 �, total: 23,98 � --------------------------
---- - 31 malas tiracolo � preço unitário: 7,99 �, total: 247,69 � ---------------------------------------
---- - 78 copos/tigelas �girassol� � preço unitário: 3,99 �, total: 311,22 � ----------------------------
---- 10 casacos de ganga p/homem � preço unitário: 12,99 �, total: 129,90 � ------------------------
---- - 69 pares de sapatilhas �aqua� para rapariga � preço unitário: 2,99 �, total: 206,31 � --------
---- - 28 t-shirt �moderna� � preço unitário: 6,99 �, total: 195,72 � -----------------------------------
---- - 91 soutiens unicolor � preço unitário: 6,99 �, total: 636,09 � ------------------------------------
---- - 3 sortidos de tractores � preço unitário: 7,99 �, total: 23,97 � -----------------------------------
---- - 34 polos para homem � preço unitário: 4,99 �, total: 169,66 � ----------------------------------
---- - 50 escovas de dentes substituição � preço unitário: 2,99 �, total: 149,50 � --------------------
---- - 2 relógios �fashion� � preço unitário: 4,99 �, total: 9,98 � ---------------------------------------
---- - 4 conjuntos de jardinagem 7 peças � preço unitário: 7,99 �, total: 31,96 � --------------------
---- - 1 mangueira microperfurada � preço unitário: 7,99 �, total: 7,99 � -----------------------------
---- - 2 grelhadores com cabo em madeira � preço unitário: 16,99 �, total: 33,98 � -----------------
---- - 77 pares de chinelos �bio� p/senhora � preço unitário: 5,99 �, total: 461,23 � ----------------
---- - 92 pares de ténis desportivos p/criança � preço unitário: 6,99 �, total: 643,08 � --------------
---- - 76 soutiens �modelador� � preço unitário: 4,99 �, total: 379,24 � ------------------------------
---- - 20 pijamas curtos para homem � preço unitário: 7,99 �, total: 159,80 � -----------------------
---- - 2 colchões auto-insufláveis � preço unitário: 39,00 �, total: 78,00 � ---------------------------
---- - 43 toalhas de praia 76x152cm � preço unitário: 7,99 �, total: 343,57 � ------------------------
---- - 27 toalhões de praia 140x200cm � preço unitário: 14,99 �, total: 404,73 � -------------------- 
---- - 42 pares de sapatilhas �aqua� � preço unitário: 3,99 �, total: 167,68 � -------------------------
---- - 247 palmilhas anti-odor � preço unitário: 1,99 �, total: 491,53 � -------------------------------
---- - 14bodybag/mochila � preço unitário: 6,99 �, total: 97,86 � --------------------------------------
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---- - 90 redes de protecção de insectos � preço unitário: 3,99 �, total: 359,10 � --------------------
---- - 47 bolsas várias � preço unitário: 5,99 �, total: 281,53 � ---------------------------------------- 
---- - 26 big shirt tamanhos grandes � preço unitário: 7,99 �, total: 207,74 � ------------------------
---- - 7 pijamas curtos tamanhos grandes p/sr.ª � preço unitário: 9,99 �, total: 69,93 � -------------
---- - 51 t-shirt 2 un.p/criança � preço unitário: 5,99 �, total: 305,49 � -------------------------------
---- - 84 chinelos de salto � preço unitário: 7,99 �, total: 671,16 � ------------------------------------ 
---- TOTAL: 15.884,04 �� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os bens atrás descritos, nos termos da alínea 
h), do nº. 1, do artº. 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.7. JULGADO DE PAZ EM NELAS � DISCUSSÃO 
---- A Senhora Presidente da Câmara começou por informar que tinha tido uma reunião no 
Carregal do Sal, com o Presidente da Câmara daquele Concelho, Senhor Atilio dos Santos 
Nunes, com o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Senhor Dr. Soares Marques e 
com representantes do Ministério da Justiça, tendo em vista a apresentação de uma candidatura 
conjunta, até 30 de Setembro do corrente ano, para a criação do Tribunal de Julgado de Paz nos 
concelhos de Mangualde, Nelas e Carregal do Sal. Explicou que este tipo de Tribunal é mais 
célere e mais económico, mas tinha receio que a médio prazo esvaziasse o Tribunal Judicial de 
Nelas e a sua consequente extinção. Apresentou documentação que fica anexa a esta acta, 
(Anexo I) fazendo dela parte integrante. Pediu informação à Senhora Dr.ª Maria José Larcher 
Monteiro na sua qualidade de Delegada da Comarca de Nelas da Ordem dos Advogados, a qual 
manifestou as suas preocupações e a posição contrária à instalação em Nelas do Julgado de Paz. 
Mais informou que o concelho de Carregal do Sal está interessado neste tipo de tribunal porque 
não tem nenhum. Este Julgado de Paz traria custos ao Município já que a Câmara teria de pagar 
todas as despesas de instalação e funcionamento, teria de ceder dois funcionários 
administrativos e o Ministério da Justiça pagaria apenas ao Juiz que se deslocava nos Julgados 
de Paz de Nelas, Mangualde e Carregal do Sal. Propôs que numa próxima reunião este assunto 
fosse votado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que como o Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva era um dos subscritores da carta enviada à Câmara pela Dr.ª Maria 
José Larcher Monteiro, podia fazer o favor de expressar a sua opinião. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que concordava com aquilo 
que a Senhora Presidente da Câmara havia afirmado. Afirmou que o Julgado de Paz dispensava 
os advogados. Explicou o funcionamento dos mesmos dando como exemplo o Julgado de Paz 
de Tarouca, onde já trabalhou. Informou que as pequenas acções, ou os pequenos conflitos, 
podem ser resolvidos em Tribunal de Julgado de Paz e que tem vantagens, uma vez que é mais 
barato para os cidadãos. Afirmou ainda que um Julgado de Paz podia agregar uma série de 
concelhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou que a Câmara é que pagava tudo e o Ministério 
da Justiça só pagava ao Juiz. --------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinha receio que o que 
estivesse na forja fosse a extinção do Tribunal Judicial. Explicou que nos Julgados de Paz havia 
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mediadores que tentavam fazer a conciliação entre as partes antes do julgamento. -----------------
---- A Senhora Presidente afirmou que estavam previstas competências próprias para o Julgado 
de Paz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que iria votar contra a 
instalação de Julgados de Paz porque era uma forma encapotada de querer fechar o Tribunal 
Judicial de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que também iria votar contra pelas mesmas 
razões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que também iria votar contra. 
---- A Senhora Presidente da Câmara voltou a afirmar que iria votar contra porque via na 
instalação dos Julgados de Paz uma forma encapotada de a breve prazo ser encerrado o 
Tribunal de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que tinham que estar atentos 
porque esta medida alternativa podia trazer a extinção do Tribunal de Nelas e que este assunto 
devia ser também discutido em sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o mau funcionamento da 
justiça fazia com que os cidadãos vissem com bons olhos os meios alternativos de justiça. Que 
no concelho de Nelas o Governo até agora não fechou nada, que o que estava em curso era a 
melhoria dos serviços de saúde e que lhe parecia não ser de bom tom o Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques atacar o Partido Socialista. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Partido Socialista 
encerrou uma exploração agrícola no passado dia 14 de Setembro onde trabalhavam 130 
pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral disse ao Senhor Vereador Dr. Manuel da 
Conceição Marques para ele elaborar um protesto e para o trazer a reunião de Câmara para ser 
analisado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva questionou no sentido de saber se, a 
não ser apresentada qualquer candidatura de instalação do Julgado de Paz em Nelas, o que é 
que lhes garantia que o Julgado de Paz de Mangualde e Carregal do Sal não viesse a absorver o 
concelho de Nelas e questionou também se era necessária autorização da Autarquia para ser um 
Julgado de Paz exterior a Nelas a julgar cidadãos da área geográfica do concelho de Nelas. -----
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que tinha medo que se não fosse feita a 
candidatura o Concelho de Nelas ficasse para trás, mas que no entanto a referida candidatura 
poderia ser feita sempre que se quisesse e também achava bem que este assunto fosse levado à 
sessão ordinária da Assembleia Municipal a realizar em 28 de Setembro de 2007. -----------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que toda aquela proposta 
era �gato escondido com rabo de fora�, e que tudo aquilo era para extinguir o Tribunal de Nelas 
devido à política de diminuição de despesas do actual Governo. --------------------------------------
---- A Senhora Presidente questionou a Câmara se iam levar este assunto à sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, tendo todos concordado. --------------------------------------------------------
--- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que presentemente o Partido 
Socialista estava contra a instalação do Julgado de Paz em Nelas e se daqui a uns tempos se 
verificar o encerramento do Tribunal Judicial, então votarão em conformidade. --------------------
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---- A Senhora Presidente afirmou que então na presente data a posição da Câmara era contra a 
instalação do Julgado de Paz em Nelas e se daqui a uns tempos se verificar o encerramento do 
Tribunal Judicial então a Câmara votará em conformidade, uma vez que a candidatura para a 
instalação do Julgado de Paz em Nelas poderá ser feita a todo o tempo e naquele momento ao 
fazerem a referida candidatura poderiam o correr o risco de verem encerrado o Tribunal 
Judicial. Mais declarou que então ia enviar todo este material para a sessão ordinária da 
Assembleia Municipal a realizar em 28 de Setembro de 2007 e nesse dia também ia haver uma 
reunião de Câmara extraordinária. -------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que futuramente iria ser 
generalizada a criação de Julgados de Paz em todo o lado. ---------------------------------------------
--- A Câmara tomou conhecimento deste assunto, o qual voltar à Câmara na reunião 
extraordinária marcada para a próxima sexta feira, dia 28 de Setembro de 2007 e vai também à 
sessão ordinária da Assembleia Municipal que se vai realizar em 28 de Setembro de 2007. -----    
  

 6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. --------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas de 
Senhorim, referentes aos anos lectivos de 2006/2007: --------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Abril de 2007 � 114,75 �; Maio de 2007 � 168,75 �; Junho 
de 2007 � 128,25 �; Julho de 2007 � 33,75 �; ------------------------------------------------------------
--- -  Jardim de Infância de Moreira: Abril de 2007 � 279,00 �; Maio de 2007 � 409,50 �; Junho 
de 2007 � 315,00 �; Julho de 2007 � 114,75 �; ----------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Vila Ruiva: Abril de 2007 � 436,50 �; Maio de 2007 � 657,00 �; 
Junho de 2007 � 468,00 �; Julho de 2007 � 452,25 �; ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Abril de 2007 � 288,00 �; Maio de 2007 � 407,25 �; 
Junho de 2007 � 382,50 �; Julho de 2007 � 103,50 �; ---------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Abril de 2007 � 245,25 �; Maio de 2007 � 
418,50 �; Junho de 2007 � 409,50 �; Julho de 2007 � 128,25 �; --------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Abril de 2007 � 279,00 �; Maio de 2007 � 445,50 �; 
Junho de 2007 � 297,00 �; Julho de 2007 � 76,50 �; ----------------------------------------------------
--- TOTAL: 7.058,25 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim � 3.º Período � 1.531,20 �; -------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António � 3.º Período � 502,40 �; ---------------------
---- TOTAL: 2.033,60 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Maio de 2007 � 1.000,00 �; Junho de 2007 � 622,40 �; -------
---- TOTAL: 1.622,40 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal � Maio de 2007 � 306,00 �; Junho de 2007 � 220,00 �; 
Julho de 2007 � 204,00 �. -----------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 730,00 �. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Abril de 2007 � 448,80 �; Maio de 2007 � 
655,60 �; Junho de 2007 � 365,20 �; ----------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Abril de 2007 � 283,50 �; Maio de 2007 � 477,90 �; 
Junho de 2007 � 475,20 �; Julho de 2007 � 114,75 �; ---------------------------------------------------
---- TOTAL: 2.820,95 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, para a Escola Secundária de 
Nelas, para a Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo e para o Centro 
Social e Paroquial de Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------- 
6.2.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 18 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22.251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Aguieira e Canas de Senhorim, 
referentes ao ano lectivo de 2006/2007: -------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Abril de 2007 � 281,25 �; Maio de 2007 � 411,75 �; Junho de 2007 � 
312,75 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Abril de 2007 � 182,25 �; Maio de 2007 � 303,75 �; Junho de 2007 -
200,25 �; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Abril de 2007 � 436,50 �; Maio de 2007 � 657,00 �; Junho de 
2007 � 468,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Abril de 2007 � 389,25 �; Maio de 2007 � 621,00 �; 
Junho de 2007 � 389,25 �; -----------------------------------------------------------------------------------
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--- - 1.º CEB de Vilar Seco: Abril de 2007 � 279,00 �; Maio de 2007 � 443,25 �; Junho de 2007 
� 297,00 �; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Abril de 2007 � 261,00 �; Maio de 2007 � 364,50 �; Junho de 2007 � 
218,25 �. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 6.516,00 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007): Maio de 2007 � 1.026,38 �; Junho de 
2007 � 672,76 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 1.699,14 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim (Comparticipações relativas aos alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2006/2007): 3.º Período � 830,15 �; ---------------------
---- Escola Secundária de Nelas (1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela): Maio de 2007 � 1.248,00 
�; Junho de 2007 � 776,00 �. --------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 2.024,00 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB do Folhadal: Maio de 2007 � 412,00 �; Junho de 2007 � 282,00 �. ------------------
---- TOTAL: 694,00 �. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - Escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim � Feira: Abril de 2007 � 1.285,20 �; Maio de 
2007 � 1.989,90 �; Junho de 2007 � 1.031,40 �; ---------------------------------------------------------
---- - Escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Abril de 2007 � 510,30 �; Maio de 2007 
� 842,40 �; Junho de 2007 � 545,40 �; --------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: 6.204,60 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar, para o Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, para o Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, para a Escola Secundária de Nelas, para a Associação do 
Folhadal - Centro Social, Cultural e Recreativo e para o Centro Social Paroquial de Canas de 
Senhorim.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento 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 05 de Setembro de 2007 e 14 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo I), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
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7.1.2.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 05 de Setembro de 2007 e 14 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 05 de Setembro de 2007 e 14 de 
Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------ 
 7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 Agosto de 2007 e 14 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.3.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 23 de Agosto de 2007 e 18 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 
 7.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA ALIMENTOS 
COMPOSTOS PARA ANIMAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS. LOCAL: AV.ª JOÃO 
XXIII, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA CLARA COELHO FIGUEIREDO 
MOREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para alimentos compostos para animais e 
produtos agrícolas. Local: Av.ª João XXIII, em Nelas. Requerente: Maria Clara Coelho 
Figueiredo Moreira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-09-2007 

 

23 

---- Pretensão do requerente: --------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o registo de entrada n.º 549, de 06/09/2007, o proprietário do 
estabelecimento de Alimento Composto para Animais e Produtos Agrícolas, sito na Avenida 
João XXIII, em Nelas, pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu 
estabelecimento de Segunda a Sexta Feira, das 08:30 h às 19:00 h, com encerramento para 
almoço das 12:30 horas às 14 horas, encerramento semanal aos Sábados à tarde e Domingos. ---
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta Feira das 08:30 h às 19:00, com encerramento para almoço das 12:30 horas às 14,00 
horas, encerramento semanal aos Sábados à tarde e Domingos. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para alimentos compostos para animais e produtos agrícolas, sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, 
em que é requerente Maria Clara Coelho Figueiredo Moreira, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 7.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ BAR 
�JACA�, EM NELAS. LOCAL: AV.ª DR. JOSÉ PINTO LOUREIRO, EDIFÍCIO DO 
AREAL, LOJA 6, R/C, EM NELAS. REQUERENTE: ALBERTO MANUEL ALMEIDA 
SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Café Bar �Jaca�, em Nelas. Local: Av.ª 
Dr. José Pinto Loureiro, Edifício do Areal, Loja 6, R/C, em Nelas. Requerente: Alberto Manuel 
Almeida Sampaio. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pretensão do requerente: --------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o registo de entrada n.º 515, de 02/08/2007, o proprietário do 
estabelecimento Café Bar �Jaca�, sito na Av.ª José Pinto Loureiro, Edifício do Areal, Loja 6, 
r/c, em Nelas, pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu 
estabelecimento das 06:00 h às 02:00 h, encerramento semanal à Quarta-feira. ---------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
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---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana. --
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.     
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 06:00 h 
às 02:00 h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o Café Bar �Jaca�, sito na Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, Edifício do Areal, Loja 6, R/C, em 
Nelas, em que é requerente Alberto Manuel Almeida Sampaio, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 7.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA SUPERMERCADO 
�ESTRELA DA MANHÃ�, EM SANTAR. LOCAL: RUA DAS CASQUILHAS, N.º 24, 
EM SANTAR. REQUERENTE: MARIA ROSÁLIA FERNANDES PAIS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o Supermercado �Estrela da Manhã�, em 
Santar. Local: Rua das Casquilhas, n.º 24, em Santar. Requerente: Maria Rosália Fernandes 
Pais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pretensão do requerente: --------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o registo de entrada n.º 534, de 22/08/2007, a proprietária do Supermercado 
�Estrela da Manhã�, sito em Santar, pretende requerer a renovação do mapa de horário de 
funcionamento para o seu estabelecimento, das 09:30 h às 19:00 h, com descanso para almoço 
das 12h30m às 14h30m e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 09:30 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
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para o Supermercado �Estrela da Manhã�, sito na Rua das Casquilhas, n.º 24, em Santar, em 
que é requerente Maria Rosália Fernandes Pais, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
 7.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO � URBANIZAÇÃO 
DO FOJO, LOJA 2, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FLIPÓTICA, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o Estabelecimento. Local: Rua Dr. Abílio 
Monteiro � Urbanização do Fojo, loja 2, em Canas de Senhorim. Requerente: Flipótica, Ld.ª. ---
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, de acordo com o registo de entrada n.º 561, de 14/09/2007, não vejo qualquer 
inconveniente na renovação do mapa de horário do estabelecimento de Flipótica, Ld.ª, 
Comércio a Retalho de Material Óptico, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro � Urbanização do 
Fojo, loja 2, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao 
Sábado das 9:30 h às 12:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, encerramento 
semanal ao Sábado à tarde e ao Domingo. ----------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o Estabelecimento sito na Rua Dr. Abílio Monteiro � Urbanização do Fojo, loja 2, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Flipótica, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA 
ESTABELECIMENTO �FASHION STORE�. LOCAL: RUA ARMANDO MONTEIRO, 
EDIFÍCIO TITANIC, LOJA 5, EM NELAS. REQUERENTE: SÍLVIA SIMÕES 
PEREIRA LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o Estabelecimento �Fashion Store�. Local: 
Rua Armando Monteiro, Edifício Titanic, Loja 5, em Nelas. Requerente: Sílvia Simões Pereira 
Loureiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 
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horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, de acordo com o registo de entrada n.º 554, de 11/09/2007, não vejo qualquer 
inconveniente na renovação do mapa de horário do estabelecimento de Sílvia Simões Pereira 
Loureiro, Comércio a retalho de vestuário, sito na Rua Armando Monteiro, com o horário de 
funcionamento de Segunda-feira a Sábado das 09:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h, encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o Estabelecimento �Fashion Store�, sito na Rua Armando Monteiro, Edifício Titanic, Loja 
5, em Nelas, em que é requerente Sílvia Simões Pereira Loureiro, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 7.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 3 
ANÚNCIOS LUMINOSOS MONO-FACE. LOCAL: AV.ª JOSÉ PINTO LOUREIRO, 
ED. AREAL, LOJA 6, R/C, EM NELAS. REQUERENTE: CAFÉ SNACK BAR �JACA�, 
DE ALBERTO MANUEL ALMEIDA SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de 3 anúncios luminosos mono-
face. Local: Av.ª José Pinto Loureiro, Ed. Areal, loja 6, r/c, em Nelas. Requerente: Café Snack   
Bar �Jaca� de Alberto Manuel Almeida Sampaio. -------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de três 
anúncios luminosos, no edifício onde funciona o estabelecimento comercial com as dimensões 
de 4,00x0,50m + 2,00mx0,50m e 3,00mx0,50m, conforme o descrito nas peças escritas e 
desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) os anúncios apresentem solidez e resistência suficiente, de modo a não causarem perigo 
para os transeuntes do estabelecimento. -------------------------------------------------------------------
---- V. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
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para colocação de três anúncios luminosos mono-face, sitos na Av.ª José Pinto Loureiro, Ed. 
Areal, loja 6, r/c, em Nelas, em que é requerente Café Snack Bar �Jaca� de Alberto Manuel 
Almeida Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOSÉ PINTO LOUREIRO, ED. AREAL, LOJA 6, R/C, 
EM NELAS. REQUERENTE: CAFÉ SNACK BAR �JACA�, DE ALBERTO MANUEL 
ALMEIDA SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Av.ª José Pinto 
Loureiro, Edifício Areal, Loja 6, r/c, em Nelas. Requerente: Café Snack Bar Jaca, de Alberto 
Manuel Almeida Sampaio. ----------------------------------------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 19,00 metros quadrados (6,50 x 3,00 m), durante os meses 
de Agosto e Setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �Jaca�. ------------------
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente ao pedido. -------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de ocupação da 
via pública com esplanada, no estabelecimento sito na Av.ª José Pinto Loureiro, Edifício Areal, 
Loja 6, r/c, em Nelas, em que é requerente o Café Snack Bar Jaca, de Alberto Manuel Almeida 
Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.11.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS. LOCAL: AGUIEIRA, FREGUESIA 
DE AGUIEIRA. REQUERENTES: ROSA MARIA DA COSTA PAIS MONTEIRO 
FOLGADO, OLGA MARIA DA COSTA MONTEIRO E ANTÓNIO DA COSTA PAIS 
MONTEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
Requerentes: Rosa Maria da Costa Pais Monteiro Folgado, Olga Maria da Costa Monteiro e 
António da Costa Pais Monteiro. Local: Aguieira, Freguesia de Aguieira. --------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
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--- III. Com o intuito de outorgar duas escrituras de partilha: ------------------------------------------
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável do terreno rústico sito ao �Vale Cuba�, 
artigo 2657, localizado em Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. -----------------------------------
---- 2. Rosa Maria da Costa Pais Monteiro Folgado e António da Costa Pais Monteiro solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Vale de Cuba�, artigo 2445, localizado em 
Aguieira, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ---------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes Rosa 
Maria da Costa Pais Monteiro Folgado, Olga Maria da Costa Monteiro e António da Costa Pais 
Monteiro, sitos em Aguieira, Freguesia de Aguieira, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
  

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara perguntou ao Ex.m.º Público presente na sala se alguém se 
queria pronunciar, tendo-se verificado que ninguém usou da palavra. -------------------------------- 
  

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

 A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
_______________________________________ 


