
 
Fls.__________ 

Reunião de 26-06-2007 

 

1 

ACTA Nº. 13 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
JUNHO DE DOIS MIL E SETE 

 
---- Aos vinte e seis dias do mês de Junho 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues apresentaram uma proposta de alterações à acta 
da reunião ordinária realizada em 12 de Junho de 2007, que a seguir se transcreve, como 
condição para aprovar a referida acta: ---------------------------------------------------------------------
---- �No que se refere à Acta da Reunião Anterior: ------------------------------------------------------
---- - O parágrafo: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 29 de Maio de 
2007...� deve ser rectificado e substituído por: -----------------------------------------------------------
---- �Foi lida e aprovada, por maioria, com introdução das alterações propostas pelos vereadores 
do Partido Socialista, a acta da reunião anterior realizada em 29 de Maio de 2007...� -------------
---- Este parágrafo deve ficar após a proposta de alterações, apresentada pelos vereadores do PS 
e respectiva votação. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Falta a seguinte referência, a colocar no início da acta: -------------------------------------------
---- �No início da reunião, o Senhor Vereador Adelino Amaral pediu para consultar a Acta da 
Reunião de 8 de Maio e constatou que a referida Acta não havia sido rectificada com as 
alterações propostas e aceites por unanimidade pela Câmara. A Senhora Presidente da Câmara 
afirmou não ter conhecimento de qual o procedimento que estava a ser adoptado e questionou o 
funcionário de serviço, que elabora os rascunhos das actas, Senhor Fernando, tendo este 
respondido que habitualmente as actas não são rectificadas, ficando as alterações a constar da 
acta da reunião seguinte. A Senhora Presidente da Câmara disse nunca se ter apercebido que as 
actas só eram alteradas na acta seguinte. O Senhor Vereador Manuel Marques afirmou que o 
procedimento que está a ser adoptado é o correcto, ou seja, as actas não são rectificadas e as 
alterações propostas apenas constam da acta da reunião seguinte. Questionou também o 
funcionário, Senhor Fernando, se algum dia, ele próprio, a Senhora Presidente, ou o Senhor 
Vereador Osvaldo Seixas, o tinham pressionado na elaboração das actas, ao que o Senhor 
Fernando respondeu que não. O Senhor Vereador Adelino Amaral questionou o funcionário, 
Senhor Fernando, a quem é que ele habitualmente entrega o rascunho das actas para ser 
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corrigido, antes de virem à reunião, ao que o Senhor Fernando respondeu que é a Senhora 
Presidente da Câmara que faz a revisão das actas. O Senhor Vereador Adelino Amaral, em 
nome dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, declara inaceitável que as actas não sejam 
rectificadas com as propostas de alteração que são aprovadas em reunião seguinte. O Senhor 
Vereador Borges da Silva declara também considerar inaceitável este procedimento, devendo as 
actas ser alteradas conforme as deliberações da Câmara, na reunião seguinte. É aceite, por todos 
os membros da Câmara, que esse será o procedimento a partir de agora. O Vereador Adelino 
Amaral recomenda que as actas anteriores sejam rectificadas e que, no futuro, quando houver 
alterações, a acta alterada deve ser enviada a todos os vereadores�. ----------------------------------
---- - Imediatamente a seguir a esta referência, deve ser colocada a proposta apresentada pelos 
Vereadores do Partido Socialista: --------------------------------------------------------------------------
---- �Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, 
apresentaram a proposta que a seguir se transcreve.....� -------------------------------------------------
---- - A seguir à proposta dos vereadores do PS, deve incluir-se um parágrafo: ---------------------
---- �Esta proposta de alterações foi aceite e aprovada por unanimidade.� ---------------------------
---- - De seguida devem ficar as declarações de voto do Senhor Vereador Dr. Borges da Silva e 
do Senhor Vereador Dr. Manuel Marques. ----------------------------------------------------------------
---- No período de Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------
---- - Na página 5, a seguir ao parágrafo: ------------------------------------------------------------------
---- �Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os 
Vereadores do Partido Socialista se associavam à moção apresentada pelo Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva e manifestavam o seu desagrado por não terem sido convidados 
para estar presentes na recepção ao Grupo Desportivo de Canas de Senhorim que ocorreu nos 
Paços do Concelho.� -----------------------------------------------------------------------------------------
---- deve acrescentar-se: -------------------------------------------------------------------------------------
---- �A Senhora Presidente da Câmara respondeu que convidou toda a população em geral e 
entendia que não tinha que convidar os Vereadores do Partido Socialista em particular. O 
Senhor Vereador Adelino Amaral questionou a Senhora Presidente da Câmara se esta recepção 
era considerada um acto oficial, respondendo a Senhora Presidente da Câmara que sim, que 
considerava este um acto oficial, uma vez que tinha sido realizado no Salão Nobre da Câmara 
Municipal. O Senhor Vereador Adelino Amaral afirmou que, respeitando o parecer da CCDRC, 
todos os Vereadores têm direito a participar em todos os actos oficiais da Câmara e para isso 
devem ser informados.� --------------------------------------------------------------------------------------
---- No ponto 2.1 � Aquisição de prédio rústico a José Manuel Mendes da Costa, em Lapa do 
Lobo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - No segundo parágrafo da página 9, faltam algumas referências e deve ficar: ----------------- 
---- �O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral disse lamentar que na informação trazida 
a esta reunião tenha sido omitido o facto de parte do terreno ser já pertença da Junta de 
Freguesia da Lapa do Lobo, entendendo-se, da leitura da referida informação, que se iria 
comprar e pagar todo o terreno, incluindo essa parcela. Afirmou que a Senhora Presidente da 
Câmara tinha dito que o caderno reivindicativo do Senhor Luis Pinheiro duraria três mandatos a 
cumprir, que gostava de ver esclarecida esta situação uma vez que o Senhor Vereador Dr. 
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Manuel Marques disse que havia o compromisso, assumido por todos os vereadores da maioria, 
incluindo o Dr. Borges da Silva, de satisfazer essas reivindicações, a compra deste terreno 
incluída. Questionou  ainda a Senhora Presidente da Câmara no sentido de saber se este negócio 
também tinha sido discutido com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim, uma vez que  satisfazia uma das suas reivindicações�. -------------------------------------
---- - No quarto parágrafo da página 9, faltam também  algumas referências e deve ficar: --------
---- �O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral lamentou que a informação não fosse 
clara  no sentido de saber qual o uso que o Executivo queria dar ao terreno e que era omissa a 
questão do pagamento. Naquelas condições os vereadores do Partido Socialista iam votar 
contra, ficando, no entanto, disponíveis para viabilizar a compra de uma parcela para ampliação 
do cemitério, resolver o problema da fossa séptica ou construir uma ETAR, caso se venha a 
verificar que o terreno em causa é propriedade do proponente vendedor e não da Junta de 
Freguesia da Lapa do Lobo e seja apresentado um plano de pagamentos. Recomendam que a 
construção da ETAR seja incluída no plano de actividades do próximo ano, com dotação 
adequada�. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No Ponto 4.2 � Cedência de Terreno aos Bombeiros Voluntários de Nelas: --------------------
---- - No parágrafo 11 da página 20, faltam pequenas referências e deve ser seguido da 
transcrição da proposta apresentada pelos vereadores do Partido Socialista: ------------------------
---- �O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que os vereadores do Partido 
Socialista eram a favor desta cedência, que existiam dúvidas em virtude de haver uma segunda 
cedência para o mesmo efeito, que propunha a anulação da deliberação da primeira cedência, 
revertendo a propriedade do terreno, de novo para o Município, dando a  Câmara um subsídio, 
de valor não inferior ao valor do terreno, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários  
de Nelas, tendo lido, de seguida, uma proposta apresentada em nome de todos os Vereadores do 
Partido Socialista, que a seguir se transcreve e que mais tarde, nesta reunião viria a ser retirada  
para ser apresentada uma proposta conjunta de toda a Câmara. ----------------------------------------
---- �PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- A proposta de cedência de um terreno, sito à Av.ª António Lobo Antunes, com a área de 
10.088 m2, para construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas e, em 
simultâneo, a celebração da escritura a favor daquela associação, de um outro terreno, 
anteriormente cedido, junto à Biblioteca Municipal, para que o seu valor reverta integralmente 
para a construção do novo quartel, configura uma situação que, em nosso entender, poderá 
assumir contornos pouco claros, porquanto o terreno anteriormente cedido está a ser afecto a 
fins diversos daqueles para que foi cedido, ou seja, para construção de um quartel de 
bombeiros, enquanto que, ao fazer-se a cedência de um novo terreno para os mesmos fins, estão 
a ceder-se dois terrenos para o mesmo fim. ---------------------------------------------------------------
---- Assim, propomos: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Que seja anulada a deliberação de cedência do terreno junto à Biblioteca Municipal, 
revertendo a propriedade deste terreno, de novo, para o Município e que deverá ficar disponível 
para a instalação de outros equipamentos colectivos; ---------------------------------------------------
---- - Que seja feita a cedência do terreno da Av.ª António Lobo Antunes, com a qual estamos  
inteiramente de acordo, já que é essa a preferência dos Bombeiros Voluntários de Nelas; --------
---- - Que a Câmara delibere a atribuição de um subsídio, de valor não inferior ao valor do 
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terreno junto à Biblioteca, que agora reverte para a Câmara; -------------------------------------------
---- - Que seja garantida a legalidade de toda a operação, através de recurso a pareceres 
jurídicos, que se entendam necessários. -------------------------------------------------------------------
---- Entendemos ser esta a melhor solução para os Bombeiros, que assim terão ao seu dispor 
meios financeiros, sem necessidade de envolvimento em qualquer operação imobiliária, que 
extravasa claramente o âmbito das suas atribuições e levanta dúvidas quanto à legalidade de 
toda a operação, que, de forma irresponsável, poderia pôr em causa a execução da obra de 
construção do novo quartel, esse sim, o objectivo central que deverá ficar garantido. -------------
---- Os vereadores do Partido Socialista lamentam que não lhes tenham sido facultados 
documentos e informações solicitadas em 26 de Dezembro de 2006, sobre este assunto, 
nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Cópia dos projectos em curso e informações sobre a fase em que se encontra cada um 
deles; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Informação sobre localizações alternativas e parecer dos serviços técnicos da Câmara e do 
Serviço Nacional de Bombeiros; ---------------------------------------------------------------------------
---- - Orçamento das alternativas e possibilidades de financiamento; ---------------------------------
---- - Calendarização da obra, responsabilidade e intervenção da Câmara. ---------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou nessa altura que, sobre o assunto, não havia 
nada de concreto, e, assim que houvesse, disso nos daria conta, o que não veio a acontecer. -----
---- Os Vereadores do Partido Socialista: João Santos, Adelino Amaral, Carlos Rodrigues�. -----
---- - Na página 22, o parágrafo 14 deve ficar: -----------------------------------------------------------
---- �Depois de novo intervalo foram retomados os trabalhos, informando o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral que mantinha a sua proposta, nos termos acordados na reunião 
tida entre todos os vereadores, retirando um parágrafo, ficando a mesma só com três parágrafos, 
acrescentando, �sem prejuízo da salvaguarda dos interesses dos bombeiros� e ficando o resto da 
proposta como declaração, nos termos atrás transcritos.� -----------------------------------------------
---- Posta esta proposta à votação foi a mesma aprovada, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas e Dr. Manuel da Conceição Marques e os votos favoráveis dos Senhores Vereadores Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que se absteve na votação 
desta proposta pelas mesmas razões que constavam na sua declaração de voto exarada na acta 
da reunião de 12 de Junho de 2007 e que a seguir se transcreve: --------------------------------------
----  �Pese embora o interesse que as actas têm para qualquer órgão, no entanto por entender 
que há assuntos relevantes para a vida do concelho não me preocupo em demasia com as 
virgulas e os pontos finais e algumas palavras aí expressas. Por isso não faço nenhuma 
intervenção nessa matéria.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a acta da reunião ordinária realizada em 12 de Junho de 2007, foi a mesma 
aprovada, por maioria, com cinco votos favoráveis da Senhora Presidente da Câmara e dos 
Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e uma 
abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, tendo a referida acta sido 
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aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração de voto que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Relativamente ao teor da acta creio o mesmo espelhar o que de essencial ocorreu na 
referida reunião, à excepção do seguinte: -----------------------------------------------------------------
---- A Fls. 8, penúltimo § faz-se referência a uma reunião ocorrida no início do mandato na 
Junta de Freguesia de Canas, nas palavras de Manuel Marques, que é verdadeira (a reunião), 
mas foi antecedida pelo relato falso do mesmo Manuel Marques no sentido de que na referida 
reunião teria sido aprovado o Caderno de Encargos apresentado no início do mandato pela Junta 
de Freguesia de Canas de Senhorim, onde se incluiria a aprovação de compra de um terreno 
para os Escuteiros de Canas exercerem a sua  actividade. Porque este relato foi desmentido de 
imediato por mim e confirmado o desmentido pela Sra. Presidente, o vereador Manuel Marques 
retirou o que anteriormente  havia dito por ser mentira e confirmou que efectivamente a reunião 
referida se destinou apenas e basicamente a ouvir as associações da freguesia quanto aos 
subsídios e apoios a atribuir. --------------------------------------------------------------------------------  
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião extraordinária anterior realizada em 
20 de Junho 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: 121.474,36 � (cento e vinte e um mil 
quatrocentos e setenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 204.028,76 � (duzentos e quatro mil vinte e oito euros e setenta e seis cêntimos).-- 
  

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ampliação de Rede BT/IP na Zona Industrial de Nelas, à Mestre Design, Freguesia de 
Nelas � Aprovação de orçamento. --------------------------------------------------------------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo 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 

 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o requerimento que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Nelas, 26 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------------------------
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---- Venho pela presente requerer a V.ª Ex.ª se digne mandar entregar-me cópia de todos os 
procedimentos  administrativos tendentes à contratação da feitura do �Nelas Autarquia , n.º 3, 
Junho de 2007�, bem como cópia da respectiva factura e referência ao n.º de exemplares 
impressos (junto cópia da 1.ª página do referido).� ------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou outro requerimento que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Nelas, 26/06/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Para efeitos do exercício das minhas funções de vereador e com eles me poder corresponder 
no exercício dessas funções, requeria a V.ª Ex.ª se digne mandar elaborar e entregar-me: --------
---- - Lista actual de todos os trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal, ainda que em 
POC, Estágio Profissional ou prestação de serviço e respectivas moradas.� -------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou outro requerimento que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Para efeito de eventual acção judicial requeria a V.ª Ex.ª se digne mandar passar-me 
certidão do acto administrativo de demissão por V.ª Ex.ª promovida do ex-vice-presidente da 
Câmara e ex-vereador em permanência sem exclusividade, demissão que referiu ter ocorrido 
em entrevista ao jornal �Folha do Centro � Nelas�, na edição de 19/06/2007.�----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou uma declaração que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara ---------------------------------------------------------------
---- - Na última questão da entrevista que concedeu ao jornal �Folha do Centro � Nelas�, de 
19/06/2007 V.ª Ex.ª referiu-se a mim e à minha intervenção política como sendo um assunto 
�acessório�, �fait divers�, �o grau zero da política�, �um elemento� e referiu que tomou a 
decisão de me demitir da vice-presidência da Câmara, atacando o homem e não desmentindo 
qualquer das suas posições, ou afirmações políticas, de princípios e de legalidade. ---------------- 
---- - Não posso, com o devido respeito, deixar de dizer-lhe, olhos nos olhos, que tais palavras 
são absolutamente desadequadas da cruz de cristo com que se exibe nas fotos da entrevista. -----
---- - Devolvo-lhe naturalmente em dobro os adjectivos e referências utilizadas mas mais 
ajustadas à incompetência de gestão, ignorância e mediocridade que tem demonstrado no 
exercício das suas funções de Presidente. -----------------------------------------------------------------
---- - A cópia das minhas intervenções que junto, datadas de 13/11/2006, 05/01/207, 28/05/2007 
e 11/06/2007 espelham (ligeiramente apenas!) as razões que me levaram a demitir-me da 
equipa,  em boa hora diga-se, para bem da minha honorabilidade, bom nome pessoal, 
profissional e político. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - A demitir-me, digo bem, e não a ser demitido como V.ª Ex.ª mentirosamente vem 
referindo há mais de 8 meses depois da minha demissão e da denúncia de indícios de graves 
ilegalidades. Se foi assim, mostre o documento assinado por si onde tal está expresso! Tinha 
intenção de me demitir?! De intenções está o inferno cheio! -------------------------------------------
---- Infelizmente não o fez a tempo, mas devia tê-lo concretizado para não ser sujeito à 
humilhação de ver espezinhados todos os valores,  princípios e respeito que julgava V.ª Ex.ª 
possuir quando tudo fiz ao meu alcance (em termos financeiros, logísticos, direcção de 
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campanha, etc., etc., etc.) para a ajudar a colocar no sítio de onde agora se serve para tentar 
amesquinhar  e apoucar as pessoas que aquela ajuda lhe deram. --------------------------------------
---- - Recordo apenas e a terminar que fiquei muito perturbado durante a campanha eleitoral 
quando ouvi o debate (na Rádio Voz de Mangualde a que impedi que a Sra. fosse para não ser 
humilhada face ao desconhecimento e falta de resposta que tinha das básicas matérias) o ex-
presidente fazer referências à Sra., à sua família, e à sua filha, que se fossem dirigidas a mim e à 
minha família, não  teria aceite, nem com elas me teria conformado. Expressões estranhas do 
tipo a Sra. não fazer compras em Nelas, ninguém a ver com a sua filha na vila e na campanha, 
etc., etc. Hoje compreendo porque é que a Sra. Presidente e o Sr. seu marido nem reagiram à 
minha preocupação! ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - É que este humilde �elemento acessório� preocupa-se muito com o que a mãe, os irmãos, , 
a mulher e os filhos ouvem dele dizer ou sobre ele  lêem e por isso não pode deixar de tomar, 
neste momento, esta posição.� ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que na reunião ordinária anterior 
tinha pedido à Senhora Presidente da Câmara uma �lista de todas as viaturas da Câmara 
Municipal e a sua afectação aos vários serviços�, bem como �cópia de levantamento 
aerofotogramétrico, ou planta em escala adequada, assinalando os terrenos das várias zonas 
industriais do concelho, com indicação das empresas a quem foram cedidos os lotes e os 
terrenos, em zonas de expansão das referidas zonas industriais, que são propriedade do 
município�, questionou se a Senhora Presidente tinha intenção de apresentar esses documentos 
e aproveitava a oportunidade para pedir cópia de plantas dos terrenos, propriedade da Câmara 
Municipal, da zona do Areal, em Nelas. -------------------------------------------------------------------
---- Em resposta à declaração do senhor vereador Borges da Silva, o Senhor Vereador Manuel 
Marques afirmou que a senhora presidente da Câmara tinha convidado o senhor vereador 
Borges da silva a demitir-se, por uma questão de respeito e como é hábito, neste tipo de 
situações, não o fez compulsivamente. Informou também que a senhora presidente da câmara, 
antes da tomada de posição, tinha reunido com o senhor Jorge David, José António Pereira, Rui 
Costa e Luís Pinheiro para avisarem o amigo que, caso não tomasse essa atitude, ela própria 
seria obrigada a agir de acordo com a sua vontade. Referiu ainda que o Dr. Borges da silva 
tinha, conjuntamente com outros, sido protagonista da última campanha eleitoral, mas quem de 
facto ganhou as eleições foi a senhora presidente da câmara, a Dr. Isaura Pedro. E referiu que 
certamente os resultados obtidos em actos eleitorais anteriores em que o Dr. Borges da Silva se 
candidatou pelo CDS, em 1993, e pelo PSD, em 1997, foram estrondosas derrotas, como tal 
está explicada a sua mais valia eleitoral. E disse ainda que, caso voltasse a ser candidato nas 
próximas eleições autárquicas, iríamos ver qual o seu verdadeiro peso político. Relativamente 
ao debate na rádio voz de Mangualde, a decisão tinha sido conjunta, apelando ao senhor 
vereador para que �sejamos claros, sérios e honestos.�--------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva referiu que então o mal estava nele. 
Seguidamente leu parte de uma entrevista que a Senhora Presidente da Câmara tinha dado em 
19 de Junho de 2007 ao �Jornal Folha do Centro � Nelas� acerca da água servida à população 
em Canas de Senhorim e questionou a Senhora Presidente no sentido de saber donde vinha essa 
água e se a mesma era analisada. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente respondeu que a água servida às populações vinha de Fagilde e que 
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tinha análises dessas água que lhe poderia facultar.------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que então ficava descansado 
pelo facto do Executivo Municipal não estar a meter água na rede pública proveniente de 
captações locais e alertou o Executivo para o perigo que isso constituía se fosse verdade estar-
se a meter água na rede pública proveniente de captações locais.--------------------------------------
---- Seguidamente a Senhora Presidente da Câmara chamou à sala de reuniões o Senhor Eng.º 
Gonçalo Laranjeira e questionou-o acerca das poeiras existentes na obra que estava a ser levada 
a cabo na Urgeiriça. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Eng.º Gonçalo Laranjeira afirmou que as análises eram feitas pela firma EDM e 
que em caso das mesmas acusarem algo de anormal era a própria firma a agir em conformidade, 
que essas análises estavam na posse do Instituto do Ambiente e que estava tudo em 
conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva pediu para, durante o 
decorrer daquela reunião, ver as referidas análises e afirmou que o Público presente na sala 
fazia comentários quando ele falava.-----------------------------------------------------------------------
---- O senhor vereador Manuel Marques afirmou que no público presente na sala estava o 
senhor Jorge David que é funcionário da ANCOSE e que tinha autorização para estar ali 
presente. Afirmou ainda que não entendia o comportamento do senhor vereador Borges da Silva 
porque no tempo em que exercia as funções de vice-presidente desta câmara e o recebia no seu 
gabinete, nesta câmara, para tratar de assuntos relacionados com a sua actividade profissional, 
doa quais recebia honorários para o seu gabinete de advocacia pelos serviços prestados 
enquanto advogado, nunca repudiou ou criticou a sua presença. --------------------------------------  
---- A estas acusações o senhor vereador Borges da Silva respondeu dizendo que normalmente 
se cobrava pelo trabalho que fazia. ------------------------------------------------------------------------- 

  
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

1.1.REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DE MOREIRA DE BAIXO- AQUISIÇÃO DE TERRENO A JOAQUIM LOUREIRO 
MARQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 14 de Junho de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Reestruturação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Moreira de Baixo � 
Aquisição de Terreno a Joaquim Loureiro Marques. ----------------------------------------------------
---- Face à necessidade de reestruturar o Sistema de Tratamento de Águas Residuais em 
Moreira de Baixo e havendo um proprietário interessado em vender, solicito a V.ª Ex.ª 
autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ---------------------------------------------------
---- - Artigo matricial 3609 - R, sito em �Castanheiro Valoso� na Freguesia de Moreira, 
Concelho de Nelas, com a área de mil cento e oitenta metros quadrados, confrontando a Norte 
com Estrada, Nascente com Alberto Figueiredo, Sul com Rio e Poente com Valentim Martins 
Pedro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O proprietário deste terreno, Joaquim Loureiro Marques, acordou  vendê-lo pelo preço total 
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de 5.000 �. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno junto à fossa séptica existente, que permitirá 
complementar o tratamento dos esgotos (conforme planta em anexo), 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 no lugar de 
Castanheiro Valoso, Freguesia de Moreira, Concelho de Nelas, necessário para a 
Reestruturação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Moreira de Baixo, de que é 
proprietário o Senhor Joaquim Loureiro Marques, pela quantia de cinco mil euros, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------- 
 1.2.CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS, GARAGENS E ESTALEIRO 
MUNICIPAIS, EM NELAS � FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXILHARIAS 
E PORTAS � ANULAÇÃO DO CONCURSO POR CONSULTA PRÉVIA - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 21 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Construção/Ampliação das Oficinas, Garagens e Estaleiro Municipais, em Nelas � 
Fornecimento e montagem de caixilharias e portas � Anulação do concurso por consulta prévia. 
---- I. Em finais do ano de 2004, procedeu-se a uma Consulta Prévia ao abrigo do D.L. n.º 
197/99, de 08/06 para �Fornecimento e Montagem de Caixilharias e Portas para o edifício 
social das Oficinas Municipais, em virtude da obra estar a decorrer em bom ritmo, que faria 
prever o fornecimento referido para o início de 2005. ---------------------------------------------------
---- Entretanto, a equipa de trabalho que estava a construir o edifício, foi deslocada para outras 
tarefas, ficando a obra parada, sem condições de receber as caixilharias cujo fornecimento tinha 
sido adjudicado. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- No início de 2007 reiniciou-se a obra, estando só agora reunidas as condições para a 
colocação de caixilharias. -----------------------------------------------------------------------------------
---- II. Atendendo a que as propostas foram abertas em 18/10/2004 e só agora se pode solicitar 
ao fornecedor a prestação de serviços adjudicada em 14/12/2004, surge o problema dos preços 
unitários terem aumentado desde essa altura até ao presente momento. ------------------------------
---- Por este motivo, contactou-se o fornecedor que informou não poder manter os preços da 
proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Atendendo a que o fornecimento não foi efectuado por razões não imputáveis ao 
fornecedor, há necessidade de se proceder à anulação do procedimento (Consulta Prévia) 
efectuado em 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para melhor esclarecimento, a cronologia a que o procedimento obedeceu foi a seguinte: ---
---- 1. Abertura do procedimento � Despacho do Sr. Presidente de 20/09/2004; --------------------
---- 2. Definição de critérios � Acta da Comissão de 20/09/2004; -------------------------------------
---- 3. Aviso-Circular � Ofícios de 28/09/2004; ----------------------------------------------------------
---- 4. Firmas convidadas: -----------------------------------------------------------------------------------
---- - a) Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, S.A. (FERMA); -----------------------------------
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---- - b) Alexandre Oliveira Pais, Ld.ª; ---------------------------------------------------------------------
---- - c) Mangualdetécnica; ----------------------------------------------------------------------------------
---- - d) Metalonelas; -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - e) Rodrigues & Rodrigues; ---------------------------------------------------------------------------
---- 5. Propostas abertas em 18/10/2004; ------------------------------------------------------------------
---- 6. Propostas apresentadas: ------------------------------------------------------------------------------
---- - a) Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, (FERMA) �11.691,00 � (S/IVA); --------------
---- - d) Metalonelas � 15.099,73 � (S/IVA); -------------------------------------------------------------
---- 7. Relatório de Apreciação das Propostas � 08/11/2004, aprovado por Despacho do Sr. 
Presidente de 23/11/2004; -----------------------------------------------------------------------------------
---- 8. Audiência Prévia � Ofícios de 22/11/2004; -------------------------------------------------------
---- 9. Relatório Final aprovado em 14/12/2004; ---------------------------------------------------------
---- 10. Notificação da adjudicação � Ofícios de 15/12/2004. ------------------------------------------
---- IV. Foi solicitado parecer à Jurista em exercício na Câmara no âmbito do �PEPAL�, que se 
anexa, onde, além de referir que o processo deveria ter sido conduzido pelo D.L. n.º 59/99, de 
02/03 e não pelo 197/99, de 08/06, propõe contactar-se a empresa Metalonelas no sentido de se 
diligenciar uma resolução convencional. ------------------------------------------------------------------
---- V. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Esclarecimento ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - a) À data do procedimento, era norma dos Serviços aplicar a este tipo de obra o disposto 
no Art.º 5.º do D.L. n.º 197/99, de 08/06 � �Na realização de despesas e na contratação pública 
que abranja, simultaneamente, empreitadas de obras públicas, locação, aquisição de bens e 
serviços, aplica-se o regime previsto para a componente de maior expressão financeira�, de 
acordo com uma acção de formação na CCR quando o referido decreto foi publicado. ------------
---- - b) Esta norma era reforçada pelo n.º 3, do Art.º 1.º, do D.L. n.º 59/99, de 02/03 � �Nos 
casos  em que seja possível o recurso à administração directa, o dono da obra pode celebrar  
contratos para fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à execução da obra, os 
quais se regerão pelo regime geral dos fornecimentos�. ------------------------------------------------
---- - c) Há cerca de 1 ano houve outra formação sobre este decreto, promovida no âmbito do 
programa FORAL, onde ficou esclarecido que este tipo de fornecimento deveria ter sido feito 
ao abrigo do D.L. n.º 59/99, de 02/03, de acordo com o expresso  no n.º 1 do Art.º 1.º, deste 
diploma � �Para os efeitos deste diploma são considerados obras públicas quaisquer obras de 
construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, limpeza, restauro, 
reparação, adaptação, beneficiação e demolição de bens imóveis, destinadas a preencher, por si 
mesmas, uma função económica ou técnica, executadas por conta de um dono de obra pública�. 
---- - d) Nesta formação, os formadores informaram que na escolha do procedimento, cada caso 
deverá ser analisado pela conjugação do referido nas alíneas a), b) e c) sempre que os trabalhos 
a executar envolvam simultaneamente fornecimentos e execução de obra, já que há casos em 
que a dúvida subsiste. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Anulação do Procedimento. -------------------------------------------------------------------------
---- A jurista referida no ponto IV elaborou uma proposta de �Resolução Convencional� entre 
as partes � Câmara Municipal de Nelas e a firma Metalonelas � Fabrico e Comércio de 
Materiais de Alumínio e Ferro, Ld.ª, que mereceu a concordância desta firma.----------------------
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---- Face ao exposto, solicito a V.ª Ex.ª a anulação do procedimento � Consulta Prévia efectuada 
em 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Parecer do jurista; --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Resolução Convencional; -----------------------------------------------------------------------------
---- - Relatório Final  de Analise das Propostas/Adjudicação. ------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- Presente também um parecer da jurista Dr.ª Alexandra Pinto, datada de 6 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Construção/Ampliação das Oficinas, Garagens e Estaleiro Municipais, em Nelas � 
Fornecimento e montagem de caixilharias e portas � Anulação da Empreitada. --------------------
---- Analisado em detalhe todo o procedimento que levou à adjudicação da obra à empresa 
Metalonelas verifico que os serviços se regeram por leis que não foram as mais apropriadas a 
aplicar ao caso. Em vez do DL n.º 197/99, de 8 de Junho, deveria ter sido aplicado o DL n.º 
59/99, de 2 de Março, visto tratar-se de uma empreitada de obras públicas e caber no âmbito 
deste último diploma conforme dispõe o seu artigo 1.º, n.º 1 �Para os efeitos deste diploma são 
consideradas obras públicas quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 
conservação, limpeza, restauro, reparação, adaptação, beneficiação e demolição de bens 
imóveis, destinadas a preencher, por si mesmas, uma função económica ou técnica, executadas 
por conta de um dono de obra pública�. -------------------------------------------------------------------
---- O procedimento é então ferido, desde o seu começo, de anulabilidade como dispõe o artigo 
136.º do CPA. No entanto, decorrido certo tempo o acto administrativo não pode ser mais 
anulado pela Administração Pública ou perante os tribunais, uma vez que a sua ilegalidade 
deixa de poder fundamentar uma anulação administrativa ou uma sentença anulatória e, 
portanto, ele passa a ser visto no ordenamento jurídico como um acto tão consistente quanto um 
acto ilegal. Não que desapareça a ilegalidade de que o acto padecia, o que sucede é que tal 
ilegalidade perdeu a sua invalidade: o acto tornou-se impugnável com esse fundamento. ---------
---- Efectivamente ao fim de um determinado período de tempo, que normalmente é de um ano 
contado da prática do acto (como resulta da remissão feita dos n.º 1 e 2 do artigo 136.º para o 
seu art.º 141.º e para a lei do contencioso administrativo) o acto já não pode ser mais revogado 
(anulado) pela Administração ou impugnado perante os tribunais competentes para o anular, 
passando a viver, nessa perspectiva como se de um acto válido se tratasse. -------------------------
---- Assim, uma vez que as negociações e as primeiras formalidades foram consertadas no ano 
de 2004 já não pode vir arguir-se a anulabilidade do procedimento. ----------------------------------
---- A única hipótese que vejo como viável será a de tentar uma resolução convencional com a 
empresa Metalonelas no sentido de resolver o contrato ao abrigo do artigo 240.º do DL 59/99. 
Pois uma resolução por parte da Câmara Municipal não é possível uma vez que não existe 
fundamento para tal e ao empreiteiro é conferida a possibilidade de proceder a uma actualização 
dos preços nos termos do artigo 198.º do DL n.º 59/99, visto que as circunstâncias que 
fundamentaram a decisão de contratar  sofreram uma anormal e imprevisível alteração (só no 
início de 2007 é que estão reunidas as condições para a colocação das caixilharias, o que 
inicialmente estava previsto para ser feito 30 dias depois da comunicação da adjudicação em 
17-12-2004). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Deve, portanto, proceder-se a um contrato com a empresa Metalonelas, no sentido de 
diligenciar uma resolução convencional. ------------------------------------------------------------------
---- É este o meu parecer, salvo melhor opinião.� --------------------------------------------------------
---- Presente ainda uma resolução convencional, datada de 13 de Junho de 2007, celebrada entre 
a Câmara Municipal de Nelas e a empresa Metalonelas  - Fabrico e Comércio de Materiais de 
Alumínio e Ferro, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Aos treze dias do mês de Junho do ano civil de 2007 a Câmara Municipal de Nelas, aqui 
designada como primeira outorgante, representada neste acto pela digníssima Presidente da 
Câmara Dr.ª Isaura Pedro e a empresa Metalonelas � Fabrico e Comércio de Materiais de 
Alumínio e Ferro, Ld.ª, designada como segundo outorgante e aqui representada por Merceano 
Marques de Sousa, na qualidade de Sócio-Gerente. -----------------------------------------------------
---- Em finais do ano de 2004, procedeu-se a uma Consulta Prévia para �Fornecimento e 
Montagem de Caixilharias e Portas� para o edifício social das Oficinas Municipais, a 
empreitada foi adjudicada em 14-12-2004 à empresa Metalonelas e tendo sido esta notificada 
do facto em 15-12-2004. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Posto isto, ao abrigo do artigo 240.º do DL n.º 59/99, de 2 de Março, que estabelece o 
Regime Jurídico das Obras Públicas, pretendem os outorgantes Resolver Convencionalmente o 
contrato celebrado, com base nos seguintes fundamentos: ---------------------------------------------
---- 1.º - As partes não têm interesse na manutenção do contrato. -------------------------------------
---- 2.º - Não resulta desta resolução qualquer obrigação de indemnizar para ambas as partes. ---
---- 3.º - A presente resolução tem efeitos a partir da assinatura deste acordo.-----------------------
---- Assinado: A primeira outorgante: Isaura Pedro; -----------------------------------------------------
-----------------A segunda  outorgante: Merceano Marques de Sousa.� --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição deu uma breve explicação sobre o desenrolar 
de toda esta situação atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva alertou o Executivo para o facto de ser 
proibido a Câmara receber ofertas de material e donativos por parte dos empresários e que 
gostaria que qualquer donativo doado à Câmara Municipal por parte dos empresários viesse à 
reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação do concurso por consulta 
prévia referente à obra de �Construção/Ampliação das Oficinas, Garagens e Estaleiro 
Municipais, em Nelas � Fornecimento e montagem de caixilharias e portas�, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 

 2 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
2.1. AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA ZONA INDUSTRIAL DE NELAS, À MESTRE 
DESIGN, FREGUESIA DE NELAS � APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 223/2007, no valor de 
430,93 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP na Zona Industrial de Nelas, frente à firma Mestre Design, Freguesia de Nelas. ----- 

 3 � DIVERSOS 
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3.1.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A ESTAÇÃO DIÁRIA 96.8 FM E A 
CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e a 
Estação Diária 96.8 FM, datado de 1 de Junho de 2007, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �PROTOCOLO � Estação Diária 96.8 FM/Câmara Municipal de Nelas ------------------------
---- Promoção da Vila de Nelas tendo em atenção os meios: Rádio � Jornal � Internet � 
Sonorização e Animação de Eventos. ----------------------------------------------------------------------
---- Protocolo Rádio/Promocionais � Elaboração e passagem diária de um conjunto de 
promocionais 8 (oito) relativos à Vila de Nelas, chamando a atenção para  aquilo que de mais 
importante Nelas tem para oferecer às populações locais. (www.968.fm). ---------------------------
---- Exemplo: Biblioteca Municipal, Piscinas Municipais, Termas, Vinhos, etc. --------------------
---- Protocolo Rádio/Informação � Divulgação de matéria informativa nos diferentes Blocos de 
informação da Estação Diária Rádio. ----------------------------------------------------------------------
---- Blocos de informação � Horário: 8,00 h � 8,30 h - 9,30 h - 11,30 h - 12,30 h - 15,30 h � 
17,30 h � 19, 30 h. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Protocolo Informativo/Jornal � Jornal  Viseu Negócios � Em cada edição mensal do Jornal, 
chamar a atenção para uma diferente temática relativa à Vila de Nelas. 
(www.portalnegócios.net). ----------------------------------------------------------------------------------
---- Exemplo: Carnaval de Nelas, Festa do Vinho do Dão, Exposições, Obras Municipais, 
Património e outros eventos com particular interesse. ---------------------------------------------------
---- Protocolo Informativo/Internet � Inclusão no portal, Portal Negócios, de informação básica 
relativa à Câmara Municipal de Nelas, com link de ligação ao site da Câmara Municipal de 
Nelas. (www.portalnegócios.net). --------------------------------------------------------------------------
---- Exemplo: Autarcas, Horário de Funcionamento, Telefone, Fax, Emails, etc.. ------------------
---- Sonorização e Animação de Eventos � Sonorização com recurso a Colunas e a Animadores 
de voz para eventos vários promovidos pela Câmara Municipal de Nelas. ---------------------------
---- Exemplo: Torneio Internacional de Andebol de Nelas, Torneio Internacional de Futsal de 
Nelas, Semana do Município, etc. --------------------------------------------------------------------------
---- Nota: O valor mensal acordado entre a Câmara Municipal de Nelas e a Estação Diária 
Rádio 96.8 FM, é de 1.000 (mil) euros mensais, mais impostos a taxa legal em vigor e inclui as 
quatro primeiras opções. -------------------------------------------------------------------------------------
---- No que diz respeito à quinta opção, Sonorização e Animação de Eventos, o valor em causa 
deverá ser negociado de acordo com o evento a desenvolver.� ---------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos favoráveis da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas e Dr. José Manuel Borges da Silva e duas abstenções dos Senhores 
Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, 
aprovar o protocolo atrás descrito. -------------------------------------------------------------------------        
 

4 � CONTABILIDADE 
 

4.1.REFORÇO DO FUNDO DE MANEIO � APROVAÇÃO  
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---- Presente uma informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 21 de 
Junho de 2007, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Reforço do Fundo de Maneio --------------------------------------------------------------------------
---- Em deliberação do Executivo Camarário de 9 de Janeiro de 2007, foi deliberado constituir 
um fundo de maneio à ordem da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira no valor de 100 
euros, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o 
Notário Privativo desta Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------
---- Assim, tendo em conta as últimas deliberações do Executivo Camarário no que se refere à 
compra de vários artigos matriciais para  cedência dos mesmos a industriais, venho solicitar a 
V.ª  Ex.ª o reforço do Fundo de Maneio para mais 500 euros, para fazer face a despesas 
exclusivamente relacionadas com o Registo dos referidos artigos na Conservatória do Registo 
Predial de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior�. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas pediu uma informação à 
Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira no sentido de saber se era mais 500 
euros aos 100 euros que já existiam de Fundo de Maneio, ou seja, ficaria constituído em 600 
euros, ao que a Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira informou que devido ao 
elevado custo dos registos dos terrenos na Conservatória do Registo Predial de Nelas era 
necessário reforçar o Fundo de Maneio constituído em seu favor para mais 500 euros, ficando 
em  600 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o reforço do fundo de maneio, no valor de 
mais 500 � (quinhentos euros), ficando agora constituído no valor de 600 euros, visando o 
pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o Notário Privativo 
desta Câmara Municipal, nomeadamente certidões e registo de terrenos na Conservatória do 
Registo Predial de Nelas, cujo titular é a Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
Drª. Maria Odete Sousa Pissarra. --------------------------------------------------------------------------- 
  

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.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 
5.1.1.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 04 de Junho de 2007 e 15 de Junho de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
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---- 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 04 de Junho de 2007 e 15 de Junho de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.3.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 04 de Junho de 2007 e 15  de Junho 
de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.------------------------ 
-5.2.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 04 
de Junho de 2007 e 15 de Junho de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 5.3.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 21 de Maio de 2007 e 19 de Junho de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo 
V), fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE PUBLICITAÇÃO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DA PUBLICIDADE. REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTA COMBA DÃO EM PARCERIA COM A EMPRESA SOL NOCTURNO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 2826, datado de 12 de Junho de 2007, da Câmara Municipal de Santa 
Comba Dão, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------
---- �Summer River Party � Pedido de colaboração -----------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Santa Comba Dão, em parceria com a empresa �Sol Nocturno�, vai 
realizar durante o mês de Julho, um espectáculo musical denominado �Summer River Party�, 
com o objectivo de promover e divulgar a região junto dos jovens de todo o País. -----------------
---- Dado o cariz deste evento e o interesse regional que o mesmo encerra, solicito que a 
publicitação do mesmo no seu concelho seja isenta do pagamento das taxas municipais em 
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vigor.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 15 de Junho 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
----- �Pedido de publicitação e isenção do pagamento da taxa municipal da publicidade. 
Requerente: Câmara Municipal de Santa Comba Dão em parceria com a empresa Sol 
Nocturno.� -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. A Câmara Municipal de Santa Comba Dão em parceria com  a empresa �Sol Nocturno�, 
vai realizar um espectáculo musical denominado �Summer River Party�, com a participação de 
vários Djs, com o intuito de promover e divulgar a região junto dos jovens de todo o país. -------
---- II. Assim, solicita que a publicitação no nosso Concelho seja isento das respectivas taxas 
municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o artigo 7.º e a alínea d) do artigo 8.º do Regulamento de Publicidade do 
Município de Nelas, os anúncios de organismos públicos estão isentos de licenciamento e do 
pagamento das respectivas taxas. ---------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Como a Câmara Municipal está a organizar este espectáculo, em parceria com a 
empresa privada Sol Nocturno, salvo melhor opinião, não vejo inconveniente na isenção do 
pagamento das taxas, podendo-se inclusivé dispensar a apresentação do projecto de execução, 
de acordo com o enunciado no ponto III desta informação. No entanto, sou de opinião que esta 
Autarquia deverá ser informada do tipo de suportes publicitários a afixar e dos locais previstos. 
---- V. Mais informo que não é permitido a afixação de publicidade em árvores e espaços 
verdes, candeeiros, postes de iluminação pública e elementos de mobiliário urbano ou nos 
lugares onde seja prejudicada a visibilidade de placas toponímicas e dos sinais de trânsito, o 
acesso e as vistas de edifícios vizinhos, quando no mesmo local exista já inscrita ou afixada 
qualquer mensagem publicitária do mesmo titular. ------------------------------------------------------
---- Decorrido o evento publicitado, a não remoção do suporte publicitário constitui contra-
ordenação punível com coima, de acordo com o n.º 4 do artigo 47.º do Regulamento.� -----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de publicitação e isenção do 
pagamento da taxa municipal da publicidade, em que é requerente a Câmara Municipal de 
Santa Comba Dão em parceria com a empresa Sol Nocturno, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
5.5.PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM MESAS E CADEIRAS, NUMA 
ÁREA DE 18,00 M2, NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2007. LOCAL: RUA 
DO POMBAL, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA HELENA D. ABREU TEIXEIRA 
- APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de ocupação de via pública com mesas e cadeiras, numa área de 18,00 m2, nos 
meses de Junho a Setembro de 2007. Local: Rua do Pombal, em Nelas. Requerente: Maria 
Helena D. Abreu Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------------
---- - A requerente solicita à Sra. Presidente da Câmara Municipal autorização para proceder à 
ocupação da via pública, com mesas e cadeiras, em frente ao seu estabelecimento de bebidas 
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�Bar Fórum�, numa área de 6,00x3,00 metros (área de 18 m2), nos meses de Junho, Julho, 
Agosto e Setembro de 2007. --------------------------------------------------------------------------------
---- - Pretende instalar um estrado de madeira, paralelo ao passeio, ocupando dois lugares de 
estacionamento, com a altura do lancil e as dimensões de 6,00 x 3,00 metros, delimitado com 
pequenos prumos de madeira ligados com uma corda. --------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Com esta ocupação da via pública, ficarão inutilizados dois lugares de estacionamento. ---
---- - Contudo, tendo em conta o reforço da vertente comercial da Vila de Nelas e as ocupações 
da via pública semelhantes aprovadas na proximidade (Pastelaria �Pérola Doce� e o Café �A 
Tasquinha�), julga-se não haver nada a opor à ocupação da via pública com mesas e cadeiras, 
numa área de 18,00 m2, desde que não ocupe o passeio confinante. ----------------------------------
---- - Mais informo que o espaço delimitado deverá ser conferido pelo Serviço de Fiscalização 
desta Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques chamou a atenção para o facto da 
rua ir entrar em obra brevemente e que era preciso acautelar isso. ------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de ocupação de via pública com 
mesas e cadeiras, numa área de 18,00 m2, nos meses de Junho a Setembro de 2007, sito na Rua 
do Pombal, em Nelas, em que é  requerente Maria Helena D. Abreu Teixeira, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------  
5.6.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO SUPERMERCADO 
ECOMARCHÉ. LOCAL: AV.ª DR. FORTUNATO DE ALMEIDA, EM NELAS. 
REQUERENTE: DISTRINELAS � SUPERMERCADOS, LD.ª - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do Supermercado Ecomarché. Local: Av.ª Dr. 
Fortunato de Almeida, em Nelas. Requerente: Distrinelas � Supermercados, 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. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
20,00 horas. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 09,00 horas às 20,30 
horas, no período de 19 de Junho a 30 de Setembro e das 09,00 horas às 20,00 h no período de 1 
de Outubro a 31 de Dezembro.------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto I da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do Supermercado Ecomarché, sito na Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, em Nelas, em que é 
requerente a firma Distrinelas � Supermercados, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
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 5.7.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE COMÉRCIO A RETALHO DE VESTUÁRIO �SUPLESS� LOCAL: AV.ª JOÃO 
XXIII � BLOCO 3 � LOJA 1, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA MAFALDA DO 
NASCIMENTO FARIA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do estabelecimento de comércio a retalho de 
vestuário �Supless�. Local: Av.ª João XXIII � Bloco 3 � Loja 1, em Nelas. Requerente: Maria 
Mafalda do Nascimento Faria. ------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 09,00 horas às 
19,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,30 horas. Mas, o requerente 
solicita agora a alteração do horário das 09,30 horas às 19,00 horas, com paragem para almoço 
das 12,30 h às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto I da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida.-----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do estabelecimento de comércio a retalho de vestuário �Supless�, sito na Av.ª João XXIII � 
Bloco 3 � Loja 1, em Nelas, em que é requerente Maria Mafalda do Nascimento Faria, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
 5.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ-BAR �O 
ESCRITÓRIO�. LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS, N.º 104, EM NELAS. 
REQUERENTE: ESCRITA BAR, LD.ª - APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café-bar �O Escritório�. Local: Largo João 
de Deus, n.º 104, em Nelas. Requerente: Escrita Bar, 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 comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 7.º do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação Camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e véspera de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. --------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 08:00 h 
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às 02:00 h de Domingo a Quinta-Feira e das 08,00 h às 04,00 h, à Sexta-Feira, Sábado e véspera 
de feriados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café-bar �O Escritório�, sito no Largo João de Deus, n.º 104, em Nelas, em que é 
requerente a firma Escrita Bar, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
 5.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE COMÉRCIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 364, de 05/06/2007 � Ourivesaria Nelson, de Albertino Marques da 
Costa Lopes, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, n.º 21, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12,30 h ás 14,30 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 371, de 06/06/2007 � estabelecimento de comércio de pronto-a-
vestir e confecções �Rossio 77� de Universalidade dos Herdeiros de João Cabral Ribeiro, sito 
na Rua Luis de Camões, n.ºs 14/16, R/Ch, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09,00 
h às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 381, de 12/06/2007 � estabelecimento de comércio e reparação de 
electrodomésticos, da firma Electro Nelas, Ld.ª, sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 
14:30 h e encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 382, de 12/06/2007 � �Cabeleireira Paula�, de Ana Paula Gonçalves 
Domingos Cardoso, sito na Rua do Vilar, Loja 5, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:30 h e encerramento 
semanal à Segunda-Feira.------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 383, de 12/06/2007 � estabelecimento comercial de fotografia, da 
firma Fotografia Studio Juvenil, Ld.ª, sito no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 387, de 12/06/2007 � �Serralharia Borges�, de José de Campos 
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Ferreira Loureiro Borges, sito na Rua Coronel Serpa, n.º 01, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 13:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 388, de 12/06/2007 � mini-mercado de Aurora da Conceição dos 
Santos Loureiro Henriques, sito na Rua do Vale, n.º 32, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 21:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo a partir das 11:30 h. -----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 389, de 13/06/2007 � �Mini-Mercado Horácio�, da firma 
Campocria � Criação de Frangos do Campo, Ld.ª, sito na Rua Conde Vilar Seco, em Vilar 
Seco, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 
13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- 
5.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS (CAFÉS, CERVEJARIAS, CASAS DE CHÁ, 
RESTAURANTES, SNACK-BARES, SELF-SERVICES E ESTABELECIMENTOS 
ANÁLOGOS) � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Junho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º e na alínea a) do artigo 7.º do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de 
Serviços do Concelho de Nelas, os estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, 
cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos) 
poderão estar abertos entre as 06 e as 02 horas de todos os dias da semana. -------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 363, de 05/06/2007 � �Café Primavera�, da firma Vieira & Justo, 
Ld.ª, sito no Largo Francisco Gonçalves Costa, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 24:00 h e encerramento semanal à Terça-Feira.----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 390, de 13/06/2007 � �Café Horácio� da firma Campocria � 
Criação de Frangos do Campo, Ld.ª, sito na Rua Conde de Vilar Seco, em Vilar Seco, com o 
horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, 
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casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos) do Concelho 
de Nelas atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ---- No final da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges Silva pediu para ficar 
consignado em acta que tinha pedido no início da reunião as análises referentes às poeiras 
existentes na Urgeiriça e que não lhe foram entregues. ------------------------------------------------ 

  
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Intervieram na reunião três munícipes de Canas de Senhorim que questionaram a Senhora 
Presidente da Câmara no sentido de saberem qual o verdadeiro perigo para as populações 
acerca das obras que decorrem no lugar de Urgeiriça, na Freguesia de Canas de Senhorim, visto 
que muita gente fala sobre isso mas que, de facto, não têm acesso aos estudos elaborados pelos 
Técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que não havia perigo para as populações e que 
brevemente vai ser publicado um estudo elaborado pelas entidades técnicas competentes, 
nomeadamente, EUROTON/CCDRC/DGEG e Instituto do Ambiente, que corroboram esta sua 
afirmação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
ENCERRAMENTO 

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

_______________________________________ 
 


