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ACTA Nº. 4 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA  EM VINTE E SETE  
                                       DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE 
 
---- Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, 
Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro.------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 30 de Janeiro de 
2007, com uma abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva e dois votos 
contra dos Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos e Adelino José Borges 
Amaral, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------
---- �Relativamente ao conteúdo explícito na página trinta e seis, em outros assuntos, 
manifestamos a nossa discordância quanto à imprecisão dos mesmos. No terceiro parágrafo, 
deve ler-se: A Senhora Presidente da Câmara referiu que nada sabia sobre o conteúdo da 
moção, nem sobre o modo como tinham decorrido os trabalhos, dado que tinha chegado depois 
das 23 horas porque tinha estado todo o dia em Lisboa numa reunião sobre o QREN e numa 
reunião com o Senhor Ministro do Trabalho e Segurança Social, passando pelo local da reunião 
para cumprimentar os presentes, saindo de imediato. ---------------------------------------------------
---- No parágrafo seguinte, verifica-se mais uma imprecisão nas declarações do Vereador 
Manuel Marques, uma vez que nunca afirmou que não sabia o que se tinha passado na reunião, 
referiu apenas que, relativamente à afirmação �por certas pessoas no seu lugar�, não sabia se tal 
conteúdo constava da moção.� ------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos e Adelino José Borges Amaral apresentaram a Declaração de Voto que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Votamos contra a Acta da Reunião de 30 de Janeiro de 2007, porque as alterações 
introduzidas não repõem na íntegra a verdade sobre o que efectivamente se passou nessa 
reunião, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------
---- - No período de antes da ordem do dia, depois da intervenção do Sr. Vereador Dr. Borges 
da Silva, o Vereador João Santos interveio e, em nome dos vereadores do Partido Socialista, 
lamentou que a Senhora Presidente da Câmara não tivesse participado à totalidade dos 
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elementos da Câmara, nomeadamente aos vereadores do PS e ao Dr. Borges da Silva, que ia 
fazer entrega, durante a festa de aniversário dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, 
da Medalha de Ouro do Município de Nelas. -------------------------------------------------------------
---- Sendo esta a mais importante distinção honorífica do Município de Nelas, cuja atribuição é 
da responsabilidade da Câmara Municipal e não da Presidência da Câmara, era de elementar 
bom senso, justiça e sentido de responsabilidade, que a Senhora Presidente tivesse convidado 
toda a vereação para que tivessem oportunidade de se associarem a este homenagem do 
Município de Nelas aos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. ----------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, a acta da reunião anterior realizada em 13 de Fevereiro de 
2007, com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º João Manuel Correia dos Santos e 
Adelino José Borges Amaral, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques apresentou a Declaração de Voto 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pese embora tenha votado favoravelmente a acta entendi fazê-lo porque o assunto tem 
alguma relevância. No entanto, é compreensível que os Serviços não possam escrever ou 
memorizar com toda a clarividência os assuntos discutidos na reunião. ------------------------------
---- Por isso no ponto 4.3., Zona Industrial de Nelas - Cedência de terreno À VILCOL, LD.ª foi 
questionado pelo Vereador Dr. Borges da Silva a área a ceder quando essa informação ao longo 
dos tempos tem sido da responsabilidade dos Serviços Técnicos. Também foi omitido a não 
concordância daquele Senhor Vereador em a Câmara Municipal de Nelas cativar industriais de 
outros concelhos.� --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos e Adelino José Borges Amaral, apresentaram a Declaração de Voto que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Votamos contra a Acta da Reunião de 13 de Fevereiro de 2007, nos termos da redacção 
proposta, dado que a mesma omite factos importantes que ocorreram na referida reunião, 
nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - No ponto 3.2 (Parque Ecológico da Quinta da Cerca � Cedência do direito de propriedade 
à LAC/PATRAM das Casas da Bruxa e das Silvas e respectivos logradouros de 4.200 m2 cada), 
não são referidas as declarações da Senhora Presidente da Câmara, admitindo haver dúvidas 
quanto à legalidade da cedência de propriedade proposta, mas que a Câmara poderia aprovar 
essa cedência e posteriormente serem pedidos os pareceres jurídicos sobre essa operação; -------
---- - Não consta do texto da acta que a proposta de deliberação apresentada e defendida pela 
Senhora Presidente da Câmara e vereadores em permanência, para este mesmo ponto 3.2, 
coincide com o conteúdo da informação do Presidente da LAC, Dr. António Queirós e nos 
precisos termos do seu pedido; -----------------------------------------------------------------------------
---- - Também neste ponto, é omitida a informação dada pelos vereadores do Partido Socialista, 
segundo os quais não haveria qualquer intenção, muito menos compromisso, do anterior 
executivo da Câmara Municipal, nem do seu Presidente, Dr. José Lopes Correia, com a Liga de 
Amigos de Conímbriga, de cedência de qualquer parcela de terreno da Quinta da Cerca a esta 
instituição ou outra, uma vez que a integridade patrimonial foi sempre um princípio 
fundamental deste projecto. Estas dúvidas, se as houvesse, foram completamente esclarecidas 
em reunião dos vereadores do PS, feita a seu pedido, com o Dr. António Queirós e o Dr. José 
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Lopes Correia, ficando assim desmentida a existência de qualquer acordo verbal do então 
Presidente da Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Ainda neste ponto 3.2, a declaração de voto dos vereadores do Partido Socialista aparece 
fora de ordem, pois foi proferida após as declarações de voto do vereador Borges da Silva e do 
vereador Manuel Marques e depois das afirmações de ambos, na sequência das suas declarações 
de voto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - No ponto 4.3 (Zona Industrial de Nelas � Cedência de Terreno à Firma Vilcol, Lda), falta 
descrição dos acontecimentos que precederam a declaração proferida pelos vereadores do PS, 
como sejam a troca de acusações e palavras ofensivas entre os Senhores Vereadores Dr. Borges 
da Silva e Dr. Manuel Marques, que provocaram a interrupção da reunião por parte da Senhora 
Presidente da Câmara.� --------------------------------------------------------------------------------------    
  

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 383.395,72 � (trezentos e oitenta e três mil 
trezentos e noventa e cinco euros e setenta e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
181.203,60 � (cento e oitenta e um mil duzentos e três euros e sessenta cêntimos).----------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos relativamente a 
Audiências que teve com alguns Membros do Governo e que a seguir se transcrevem: -----------
---- �Quero informar a Câmara que o executivo, no seguimento das reuniões que tem realizado 
com os municípios vizinhos para planificação do QREN, realizou, por nossa iniciativa, uma 
audiência conjunta com os municípios de Viseu e Seia com o senhor Secretário de Estado das 
Obras Públicas, Paulo Campos, para o sensibilizar relativamente à construção do IC37. ----------
---- Assim, nos seguintes termos, colocámos à Sua consideração as razões do concelho de 
Nelas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----�O concelho de Nelas, fruto da sua pequena dimensão e situação geográfica, ao longo dos 
anos e sucessivos Governos, nunca viu realizados ou concluídos alguns dos eixos rodoviários 
que, no nosso entender, são estruturantes não só para o Concelho como para a região. Se no que 
concerne ao IC12 tudo parece estar bem encaminhado rumo à conclusão, no que reporta ao 
IC37 pouco ou nada foi feito, nesse sentido. Sabe-se, contudo, que se trata de uma opção das 
Estradas de Portugal na Rede de Itinerários Complementares, mas não sabemos é qual a 
prioridade que lhe é dada em relação a outros da mesma natureza. -----------------------------------
---- Assim, sem prejuízos futuros contributos e estudos fundamentados, queremos deixar 
presentes algumas das principais razões e preocupações que sustentem esta nossa vontade, que 
são as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O forte aumento do tráfego na Estrada Nacional n.º 231 de ligação a Viseu e como se trata 
de uma estrada sinuosa, em virtude das encostas do Rio Dão, é fértil em pontos negros e tem 
sido notícia pelos piores motivos � acidentes graves; ---------------------------------------------------
---- - O reordenamento dos serviços de saúde na região podem beneficiar em muito com este 
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eixo rodoviário, pois sendo o Hospital Central em Viseu, melhor se fará o escoamento e 
transporte dos doentes da região, incluindo Seia; --------------------------------------------------------
---- - Ainda ao nível da saúde, como somos um Concelho com uma Unidade Termal, as Termas 
da Felgueira, melhor serviço poderá ser prestado aos utentes; -----------------------------------------
---- - O desenvolvimento turístico na região da Serra da Estrela poderá ser potenciado com as 
melhorias dos acessos e para todos os turistas que nos visitam vindos do Sul ou Norte Litoral, 
este será o trajecto que melhor serviço pode prestar; ----------------------------------------------------
---- - O desenvolvimento industrial poderá ser estimulado com o IC37 que será complementar 
não só ao IC12 (com ligação à A25 e futura A23), como à única ferrovia existente na região, 
originando, desta confluência de vias, uma vantagem competitiva na instalação de novas 
indústrias, bem como para internacionalização dos nossos produtos; ---------------------------------
---- - O Concelho de Nelas tem funcionado como estação ferroviária destes três concelhos 
envolvidos, o mesmo é dizer que presta um serviço a cerca de 120 mil habitantes. Com a 
criação deste Itinerário, estaríamos a optimizar a ligação entre as sedes dos municípios 
envolvidos e a aumentar a segurança e a qualidade no transporte das pessoas e bens da região. --
---- Este pequeno elenco de razões é o demonstrativo e faz parte do quotidiano dos lamentos das 
gentes do interior. Não é com gosto que o fazemos, nem tão pouco com uma sensibilização para 
a nossa condição de interioridade, apenas transmite um apelo a V.ª Ex.ª da força e da vontade 
dos que no interior vão fazendo Portugal. -----------------------------------------------------------------
---- Queremos com estas parcas palavras apelar à prioridade que deve ser atribuída à construção 
do IC37 de ligação Viseu � Seia e para que possa ser também ele incluindo nas opções 
estratégicas do Governo que V.ª Exa. integra, para o QREN 2007-2013.� ---------------------------
---- Desta reunião saímos com a confiança de que em breve, até ao final do ano, teremos 
notícias animadoras para o concelho. ----------------------------------------------------------------------
---- Este trabalho de planificação e de influência junto dos membros do Governo, foi 
igualmente realizado junto do Senhor Secretário de Estado da Administração Local, Eduardo 
Cabrita, a quem expusemos um conjunto significativo de infra-estruturas municipais que 
esperamos ver apoiadas, estando já a preparação da candidatura em fase adiantada para que 
possam ser elegíveis na realização de Contratos-Programa. --------------------------------------------
---- Apesar do Senhor Secretário de Estado nos ter informado dos parcos recursos financeiros 
que dispõe e da necessidade de adaptação de procedimentos à nova Lei das Finanças Locais, 
tranquilizou-nos deixando uma palavra de futura colaboração com o Município de Nelas, nos 
termos das prioridades que lhe comunicámos.� ----------------------------------------------------------   
---- O Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia dos Santos fez uma Recomendação à 
Senhora Presidente da Câmara no sentido de tentar que o nó do IC12 não seja na Nacional n.º 
231 antes de Algerás, mas sim em  Carvalhal Redondo, porque a manter-se esse traçado irá 
sobrecarregar mais uma estrada que futuramente será municipal com a construção do IC 37 e 
como ainda se encontra em fase de projecto poder-se-á alterar o traçado. ---------------------------- 
  

ORDEM DO DIA 
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1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS - EXPROPRIAÇÕES - PERMUTA DE 
TERRENOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 13 de Janeiro de 2007, de João Figueiredo Marques Pereira, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Eu, João Figueiredo Marques Pereira, proprietário da área cortada n.º 9 da Variante junto à 
E.N. n.º 234, em anexo, venho por este meio demonstrar o meu descontentamento no que diz 
respeito à resolução da mesma. -----------------------------------------------------------------------------
---- Em primeiro lugar a área abrangida medida na altura era de 59 metros quadrados o que se 
veio a verificar com o pedido nosso de novas medições feito em Setembro de 2006 que afinal 
eram 120 metros quadrados. --------------------------------------------------------------------------------
---- Em segundo lugar até à data de hoje nenhum pagamento foi efectuado assim como nenhum 
pedido foi satisfeito quanto à possível troca de terreno encostado sendo vossa propriedade e 
essa medida para que chegassem a alguma conclusão, mostrando assim o meu 
descontentamento venho por este meio  vos comunicar. ------------------------------------------------
---- Fico a aguardar uma resposta breve assim espero da vossa parte, sem outro assunto de 
momento, subscrevo-me.� -----------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de 
Fevereiro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. 234, em Nelas � Expropriações � Permuta de terrenos. -----------------------
---- I. Para construção da Variante à E.N. 234, em Nelas, ocupou-se uma área de 122 m2 de 
terreno, propriedade de João de Figueiredo Marques Pereira � (Parcela n.º 9), em vez de 59 m2 
previstos no mapa inicial das expropriações. -------------------------------------------------------------
---- Este terreno confina com o de Feliz Pinto Pereira (Parcela n.º 7) que vendeu a totalidade do 
artigo matricial, ficando, depois da construção da estrada, uma pequena parcela sobrante com 
cerca de 120 m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicita o primeiro proprietário a permuta da área ocupada no seu terreno (122 m2) pela 
sobrante da parcela n.º 7 � (120 m2). -----------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços. --------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que a parcela sobrante constitui uma pequena tira de terreno sem 
potencialidade para ser utilizada pela Câmara Municipal, julga-se que é de aceitar a permuta 
pretendida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo planta de localização com as áreas em jogo. --------------------------------------------
---- Deixa-se, no entanto, a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª�-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta pretendida pelo requerente João 
de Figueiredo Marques Pereira, referente à obra de �Variante à E.N. 234, em Nelas�, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------    
1.2.ARRUAMENTO NO AREAL, EM NELAS - EXPROPRIAÇÕES - PERMUTA DE 
TERRENOS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Arruamento no Areal, em Nelas - Expropriações � Permuta de terrenos. ----------------------
----- I. Para construção dos Arruamentos do Areal, em Nelas, ocupou-se uma área de 320 m2 de 
terreno, propriedade de António Rodrigues Bento. ------------------------------------------------------
---- Este terreno confina com uma parcela sobrante da construção do Arruamento Principal do 
Areal, propriedade da Câmara Municipal, com a área de 225 m2. -------------------------------------
---- Solicita o proprietário a permuta da área ocupada no seu terreno (320 m2) pela parcela 
propriedade da Autarquia (225 m2).------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que fica garantido um passeio com 2,50 m de largura ao longo do arruamento 
e a que o formato da parcela não permite construção útil ao interesse público, julga-se que é de 
aceitar a permuta pretendida. --------------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo planta de localização com as áreas em jogo. --------------------------------------------
---- Deixa-se, no entanto, a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª�-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta pretendida pelo requerente 
António Rodrigues Bento, referente à obra de �Arruamento no Areal, em Nelas�, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------- 
-1.3.BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS� 
RECTIFICAÇÃO DA EX-E.N. N.º 231, EM VILAR SECO - EXPROPRIAÇÕES - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 21 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Beneficiação de Estradas e Caminhos Municipais � Rectificação da ex-E.N. n.º 231, em 
Vilar Seco - Expropriações. ---------------------------------------------------------------------------------
---- I - Para se proceder à rectificação de uma zona de curvas da Ex � E.N. n.º 231, em Vilar 
Seco, onde se têm verificado vários acidentes, foi necessário ocupar duas parcelas de terreno, 
propriedade de Nadine Isabel Loureiro Silva, residente na Rua António Joaquim Henriques, 
Bloco 3 � 3.º Esq.º, Nelas, cuja área totaliza 415,00 m2. ------------------------------------------------
---- Nos terrenos em causa havia vinha e oliveiras e constitui o Art.º 2998, sito ao 
�Desguelhufe�, a confrontar a Norte com Ribeiro, a Nascente com Maria de Loureiro de Faria, 
H.º, a Sul com Estrada e Poente com Albino Amaral. ---------------------------------------------------
---- O preço acordado foi de 2.070,00 �. ------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços. --------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que depois de deduzido o preço das oliveiras inutilizadas (9 oliveiras x 50 
�/m2 = 450 �) o valor unitário do terreno é de cerca de 3,9 �/m2,  valor que se encontra dentro 
dos valores praticados em expropriações anteriores, pelo que se julga ser de aceitar.---------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de Vª. Exª. a superior decisão. -----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de 2.070,00 � 
(dois mil e setenta euros) à Senhora Nadine Isabel Loureiro Silva, referente à aquisição de 
terreno necessário à obra de �Beneficiação de Estradas e Caminhos Municipais � Rectificação 
da ex-E.N. n.º 231, em Vilar Seco�, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------- 
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2 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 
2.1.RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 
NO CONCELHO DE NELAS - ENG.º LUIS MARQUES PINTO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 9 de Fevereiro de 2007, do Senhor Engº. Luis Marques Pinto, 
residente no Bairro dos Engenheiros, em Urgeiriça, que a seguir se transcreve:---------------------
---- �Responsabilidade pela Exploração das Instalações Eléctricas � Dec.Lei n.º 517/80, de 31 
de Outubro -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em virtude do Contrato de Prestação de Serviços referente à responsabilidade pela 
exploração das instalações eléctricas, do Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de 
Transformação da Longra e Termos de Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas 
do Concelho e Feira do Vinho, terminar no final do corrente mês, venho por este meio propor a 
sua renovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para efeitos do novo contrato, proponho a Vª. Exª. o pagamento mensal de 210 � (duzentos 
e dez euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.�.-------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de 
Fevereiro de 2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- -------
---- �Responsabilidade pela Exploração de Instalações Eléctricas no concelho de Nelas. 
Requerente: Engº. Luis Marques Pinto.--------------------------------------------------------------------
---- I � O Engº. Marques Pinto é o técnico responsável pela exploração das instalações 
eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta e do Posto de Transformação da 
Longra. Tem também passado os Termos de Responsabilidade e Fichas Electrotécnicas para a 
Semana do Município, Festa do Vinho e Iluminação de Natal. ----------------------------------------
---- Atendendo a que o actual contrato caduca em 28 de Fevereiro de 2007, solicita agora a sua 
renovação com a mensalidade de 210 � (duzentos e dez euros), (S/IVA).----------------------------
--- II � Parecer dos Serviços. --------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o actual contrato, o pagamento mensal é de 205 � (duzentos e cinco euros) 
+ IVA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O valor pretendido representa um aumento de cerca de 2,4 %.------------------------------------
---- Atendendo a que: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - este técnico desempenha estas funções com grande sentido de responsabilidade e tem 
estado sempre disponível para colaborar com estes Serviços, mesmo em assuntos não 
contemplados no contrato; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - o valor solicitado se encontra abaixo do praticado em autarquias vizinhas, estes Serviços 
são de parecer que é de aceitar o valor proposto.---------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de Vª. Exª. a superior decisão.�.----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar o contrato de prestação de serviços com o 
Sr. Engº.  Luis Marques Pinto, como responsável pela exploração das instalações eléctricas do 
Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de Transformação da Longra e Termos de 
Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas do Concelho, Feira do Vinho e 
Iluminação de Natal, pela quantia de 210 � (duzentos e dez euros), por mês, sem inclusão do 
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Imposto de Valor Acrescentado, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------  
2.2.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO 
TRÂNSITO DE PASSAGEM DE PEÕES NA AV.ª FORTUNATO DE ALMEIDA, EM 
NELAS - LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- Fornecimento e instalação de sinalização automática do trânsito de passagem de peões na 
Av.ª Fortunato de Almeida, em Nelas/Libertação de garantia bancária. ------------------------------
---- Atendendo a que o prazo de garantia do fornecimento e instalação dos semáforos acima 
citados já expirou, sem que tenha havido problemas dignos de nota não se vê inconveniente na 
libertação da garantia bancária.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da garantia bancária 
apresentada pela firma Eyssa Tesis � Tecnologia de Sistemas Electrónicos, S.A. referente ao 
fornecimento e instalação de sinalização automática do trânsito de passagem de peões na Av.ª 
Fortunato de Almeida, em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
 2.3.FORNECIMENTO DE UM TRACTOR DE RASTOS "BULLDOZER" - 
LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 14 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- Fornecimento de um tractor de rastos �Bulldozer�/Libertação de garantia bancária. ----------
---- Atendendo a que o prazo de garantia do tractor acima citado já expirou, sem que tenha 
havido problemas dignos de nota confirmado pelo Chefe das Oficinas Loio Henriques, não se 
vê inconveniente na libertação da garantia bancária.� ---------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento do Seguro Caução Cosec 
apresentado pela firma Cimertex � Soc. Máquinas e Equipamentos, S.A. referente ao 
fornecimento de um tractor de rastos �Bulldozer�, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
  

3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
3.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA ESTRADA DE SÃO JOÃO ATÉ À FONTE DO 
CABOIÇO, EM CARVALHAS, FREGUESIA DE SENHORIM - APROVAÇÃO DE 
ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 558/2006, no valor de 
1.077,32 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP na Estrada de São João, até à Fonte do Caboiço, em Carvalhas, Freguesia de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 3.2.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DA QUINTA DE BAIXO, JUNTO AO N.º 
10 E 10A, EM IGREJA, FREGUESIA DE SENHORIM - APROVAÇÃO DE 
ORÇAMENTO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 559/2006, no valor de 
162,96 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP na Rua da Quinta de Baixo, junto ao n.º 10 e 10A, em Igreja, Freguesia de 
Senhorim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

4 � SUBSÍDIOS 
 

4.1.PROJECTO SCIENCE ON STAGE � PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO 
---- Presente uma carta datada de 16 de Fevereiro de 2007, do Coordenador do Projecto Science 
on Stage e do Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária com 3.º CEB de Nelas, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- O Science on Stage é uma iniciativa dirigida a professores de ciências de escolas europeias, 
com o objectivo de promover novas formas de ensino e de divulgação das ciências e de 
estimular a partilha e desenvolvimento de experiências inovadoras. ----------------------------------
---- O organismo Ciência Viva foi responsável pela organização de um Festival Nacional onde 
foi feita a selecção das propostas portuguesas por um júri representativo das várias áreas da 
ciência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Festival Internacional Science on Stage reúne professores de 29 países europeus 
seleccionados pelas comissões nacionais respectivas. Espera-se que o Science on Stage 2 tenha 
cerca de 500 participantes. ----------------------------------------------------------------------------------
---- O festival terá tantos stands quantos os países participantes, e aí a delegação escolhida em 
cada país pode expor materiais educativos inovadores. Durante o festival haverá também 
workshops e actividades on-stage. -------------------------------------------------------------------------
---- Os projectos escolhidos pelo júri para compor a delegação portuguesa no Festival 
Internacional Science on Stage 2, (de 2 a 6 de Abril) em Grenoble, França, foram: ----------------
---- �Com a mão no Centro de Massa� --------------------------------------------------------------------
---- Área Científica: Física. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Entidade: Escola Secundária com 3.º CEB de Nelas. -----------------------------------------------
---- Sumário do Projecto: �Com a mão no centro de Massa� � Inês Gaio, Vera Peres, Luis 
Carreiró. Escola Secundária C/3.º Ciclo do Ensino Básico de Nelas. ---------------------------------
---- A realização do trabalho experimental, na prática pedagógica, é salientada nos programas 
nacionais de Física e Química e a sua prática é introduzida de forma contínua ao longo do ano 
lectivo. No entanto, a implementação do trabalho experimental torna-se por vezes difícil, 
devido à escassez de meios materiais e do elevado custo de certos equipamentos. Esta 
problemática poderá ser ultrapassada, em determinadas situações, com a construção de 
equipamentos didácticos de baixo custo a partir de materiais existentes na escola e no dia-a-dia. 
Neste sentido, pretendemos apresentar um conjunto de actividades associadas essencialmente 
ao conceito �Centro de Massa�, que constituem aplicações didácticas de conteúdos, tanto do 3.º 
ciclo do ensino básico como do ensino secundário. A metodologia seguida envolveu a 
construção de alguns auxiliares didácticos, de fácil concepção, cuja elaboração pode ser 
inserida na Área de Projecto ou, caso exista, no Clube da Ciência. Em termos de apresentação 
pública, as actividades seleccionadas tornam-se apelativas, uma vez que fazem questionar o 
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senso comum e permitem interactividade. ----------------------------------------------------------------
---- �A qualidade ecológica dos rios�. ---------------------------------------------------------------------
---- Área Científica: Biologia, Ecologia. ------------------------------------------------------------------
---- Entidade: Nostrum � Associação de Defesa do Património Ambiental. -------------------------
---- �Transluz� ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Área Científica: Física. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Entidade: Departamento de Física da Universidade de Aveiro. -----------------------------------
---- �Visão 3D na educação em ciência� (workshop). ---------------------------------------------------
---- Área Científica: Física. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Entidade: Departamento de Física da Universidade de Aveiro. -----------------------------------
---- �Teste de identificação rápida de biomoléculas que prolongam a vida�. ------------------------
---- Área Científica: Biologia. -------------------------------------------------------------------------------
---- Entidade: Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos � Vila Nova de Poiares. -----------------------
---- A Comitiva Portuguesa é constituída por dez delegados patrocinados pela organização do 
Festival Internacional. Este aspecto significa que cada um dos projectos seleccionados apenas 
pode contar com despesas pagas para dois delegados. O projecto desenvolvido na Escola 
Secundária de Nelas foi coordenado pelo professor Luis Carreiró que contou com o auxílio das 
alunas estagiárias Inês Gaio e Vera Peres, cujo estágio é remunerado. Sendo a equipa 
constituída por três elementos, houve contactos com a organização nacional no sentido de todos 
terem acesso ao festival em Grenoble. A organização internacional viabilizou o pedido com a 
condição do terceiro delegado pagar as suas despesas (375 euros para a viagem + 409 euros 
para alojamento). Uma vez que as duas alunas estagiárias tiveram igual colaboração no 
projecto, seria injusto que apenas uma integrasse a Delegação Nacional. Neste sentido, tendo 
em conta a importância pedagógica e científica do Festival Internacional Science on Stage 2 e 
atendendo a que o trabalho desenvolvido representa não só a escola como o próprio Concelho 
de Nelas, vimos, por este meio, solicitar um possível apoio financeiro da Câmara Municipal. ---
---- Agradecendo desde já a tenção dispensada, aguardamos, com alguma expectativa, a 
resposta ao pedido solicitado.� ------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Escola Secundária com 3.º CEB de Nelas 
� Projecto Science on Stage, um subsídio no valor de 800 � (oitocentos euros). -------------------- 

  
5 - DIVERSOS 

 
5.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - ARTIGO 156.º 
DA LEI QUE APROVOU O ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2007. 
FINANCIAMENTO PÚBLICO DE SISTEMAS PARTICULARES DE PROTECÇÃO 
SOCIAL OU DE CUIDADOS DE SAÚDE � CONHECIMENTO 
---- Presente a Circular n.º 18/2007-TC, datada de 29 de Janeiro de 2007, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Artigo 156.º da Lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2007. Financiamento público 
de sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde. -------------------------------
---- Esta Associação tem sido contactada pelos seus Associados no sentido de esclarecimentos  
relativos à aplicabilidade aos Municípios do artigo 156.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
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Dezembro, diploma que aprovou o Orçamento do Estado para 2007. --------------------------------
---- Ora, prescreve a alínea p) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que cabe às Câmaras Municipais deliberarem sobre a atribuição de 
subsídios �....a instituições legalmente existentes (...) criadas pelos seus funcionários, visando a 
concessão de benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares.� ------------------------------
---- Assim, afigura-se-nos que os subsídios eventualmente atribuídos pelas Câmaras 
Municipais, a instituições legalmente existentes, não podem ter como objecto, nos termos da 
norma supra referida, o financiamento de sistemas particulares de protecção social ou de 
cuidados de saúde.� ------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou ter já solicitado um parecer à CCDRC e que o 
Departamento Jurídico está a analisar a informação veiculada na lei. --------------------------------
---- Mais informou que o STAL contesta a posição da ANMP fazendo uma leitura diferente do 
mesmo diploma.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.2.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O SENHOR 
DR. CARLOS JORGE FERNANDES MOTA VEIGA - CONHECIMENTO 
---- Presente um Protocolo celebrado entre esta Câmara Municipal e o Sr. Dr. Carlos Jorge 
Fernandes Mota Veiga, datado de 2 de Janeiro de 2007, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �A Câmara Municipal de Nelas tem apoiado e promovido, no decorrer dos últimos anos, a 
realização e publicação de trabalhos históricos sobre o concelho de Nelas. --------------------------
---- Nessa linha, há agora o interesse  em realizar um trabalho sobre a história económica e 
social do concelho que permita conhecer as suas transformações e a compreender as tendências 
futuras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para a sua realização, a Câmara Municipal de Nelas não dispõe de funcionários com as 
qualificações adequadas. -------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Dr. Carlos Jorge Fernandes Mota Veiga, Licenciado em História e Mestre em 
História Contemporânea, preenche os requisitos para realizar a tarefa: Possui habilitações e 
competências científicas; possui conhecimento da sua realidade, por com ela ter convivido 
durante anos e haver desenvolvido nesta autarquia actividade durante anos; foi o autor da mais 
recente obra sobre o concelho editada  pela Câmara Municipal (Município de Nelas: Origens e 
Evolução (dos princípios do século XIX à Revolução de 1974). --------------------------------------
---- Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo n.º 86, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, em conjugação com o n.º 7, do artigo 78.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 81.º, do 
citado Diploma, a Câmara Municipal de Nelas, representada pela sua Presidente, Senhora Dr.ª 
Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro, adiante designada de primeira outorgante, e o 
Senhor Dr. Carlos Jorge Fernandes Mota Veiga, Investigador e Historiador, adiante designado 
de segundo outorgante, acordam o seguinte: --------------------------------------------------------------
---- 1 � O segundo outorgante fará a pesquisa, a recolha de informação e a elaboração de um 
estudo, de natureza científica, sobre a História Económica e Social do concelho de Nelas. -------
---- 2 � O objecto do presente Protocolo deve ser realizado num prazo máximo de vinte e quatro 
meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � Por conta da realização desse trabalho, a primeira outorgante pagará ao segundo a 
quantia de � 21.600,00, com exclusão de IVA, em duodécimos de � 900,00. A última prestação 
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será de acerto final de contas no caso do trabalho ser entregue antes que decorra o prazo 
máximo previsto no ponto dois. ----------------------------------------------------------------------------
---- 4 � As despesas inerentes aos trabalhos de investigação são da responsabilidade do segundo 
outorgante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5 � A edição e outras publicações são da responsabilidade da primeira outorgante, 
pertencendo-lhe os direitos sobre as publicações abrangidas por este Protocolo, nelas devendo 
figurar o segundo outorgante como seu responsável científico, a ele lhe cabendo os direitos 
estabelecidos por lei. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- 6 � A quebra do estabelecido no presente Protocolo de forma unilateral ou injustificada por 
parte do primeiro outorgante implica a obrigação de este indemnizar o segundo outorgante pela 
diferença entre o valor estabelecido no ponto três e o recebido; por parte do segundo outorgante 
implica a obrigação de este ressarcir o primeiro outorgante com o valor por este já despendido. 
---- 7 � É, em conformidade com o que estabelece a alínea a) do n.º 1, do artigo 59.º do citado 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, dispensada celebração de contrato. --------------------------
---- 8 � Os termos deste Protocolo têm efeitos a 1 de Janeiro de 2007.� ------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento do protocolo atrás descrito.--------------------------------------- 
  

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS - CONHECIMENTO 
---- 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 Fevereiro de 2007 e 16 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo I), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.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 Fevereiro de 2007 e 16 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
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Urbanização e Edificação no período compreendido entre 05 de Fevereiro de 2007 e 16 de 
Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.------------  
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 05 
de Fevereiro de 2007 e 16 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 08 de Fevereiro de 2007 e 21 de Fevereiro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------------------- 
 6.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO 
DE MERCEARIA. LOCAL: TRAVESSA DA RUA DIREITA, N.º 14, EM VALE DE 
MADEIROS. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ PAIS DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de mercearia. Local: 
Travessa da Rua Direita, n.º 14, em Vale de Madeiros. Requerente: António José Pais da Silva.-
---- 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 no mapa de horário, das 07,00 h às 24,00 h.----
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de um estabelecimento de mercearia, sito na Travessa da Rua Direita, n.º 14, em Vale de 
Madeiros, em que é requerente António José Pais da Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
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6.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ RECANTO 
"O BOM AMIGO". LOCAL: TRAVESSA DA RUA DIREITA, N.º 14, EM VALE DE 
MADEIROS. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ PAIS DA SILVA -  APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Café Recanto �O Bom Amigo�. Local: 
Travessa da Rua Direita, n.º 14, em Vale de Madeiros. Requerente: António José Pais da Silva.-
---- 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. Mas, 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 de semana.--
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 07,00 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 Recanto �O Bom Amigo�, sito na Travessa da Rua Direita, n.º 14, em Vale de 
Madeiros, em que é requerente António José Pais da Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 6.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM INSTITUTO DE 
BELEZA. LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 7, EM NELAS. REQUERENTE: 
MARTA MENDES GOMES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um instituto de beleza. Local: Rua Gago 
Coutinho, n.º 07, em Nelas. Requerente: Marta Mendes Gomes.---------------------------------------
---- 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 no mapa de horário, das 10,00 h às 19,00 h e 
encerramento semanal ao Domingo e Segunda-feira.----------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de um instituto de beleza, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 07, em Nelas, em que é requerente 
Marta Mendes Gomes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------  
6.7.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO POSTO DE 
COLHEITAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS "LABORATÓRIO 
CENTRAL DE VISEU". LOCAL: RUA LUIS DE CAMÕES, N.º 21, 1.º ANDAR, EM 
NELAS. REQUERENTE: MARIA DE LURDES DIAS E ASSOCIADOS, LD.ª - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do posto de colheitas do laboratório de análises 
químicas �Laboratório Central de Viseu�. Local: Rua Luis de Camões, n.º 21, 1.º andar, em 
Nelas. Requerente: Maria de Lurdes Dias e Associados, Ld.ª ------------------------------------------
---- 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. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 08,30 horas às 
12,30 horas. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 08,30 horas às 17,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas e encerramento semanal ao 
Sábado e Domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim e de acordo com o enunciado no ponto 1 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 posto de colheitas do laboratório de análises químicas �Laboratório Central de Viseu�, sito 
na Rua Luis de Camões, n.º 21, 1.º andar, em Nelas, em que é requerente Maria de Lurdes Dias 
e Associados, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS (VENDA DE RELÓGIOS, ROUPAS, 
BRINQUEDOS E MIUDEZAS). LOCAL: LARGO DO MUNICÍPIO, EM NELAS. 
REQUERENTE: SHAN HAIXIONG � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de artigos diversos (venda 
de relógios, roupa, brinquedos e miudezas). Local: Largo do Município, em Nelas. Requerente: 
Shan Haixiong.------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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.---------------------------------------------------------------------------
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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. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 20,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14 h. ----------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de um estabelecimento de artigos diversos (venda de relógios, roupa, brinquedos e miudezas), 
sito no Largo do Município, em Nelas, em que é requerente Shan Haixiong, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------  
6.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS "DOM CHURRASCÃO". 
REQUERENTE: ABÍLIO DA CRUZ FERREIRA UNIPESSOAL, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de restauração e bebidas 
�Dom Churrascão�. Local: Av.ª António Monteiro, bloco 1, R/Ch, em Nelas. Requerente: 
Abílio da Cruz Ferreira Unipessoal, Ld.ª.------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Mas, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias 
de semana.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 07,00 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 estabelecimento de restauração e bebidas �Dom Churrascão�, sito na Av.ª António 
Monteiro, bloco 1, R/Ch, em Nelas, em que é requerente Abílio da Cruz Ferreira Unipessoal, 
Ld.ª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.- 
 6.10.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS - 
ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Fevereiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
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---- 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 108, de 30/01/2007 � lavandaria e serviços de limpeza da firma 
Melhorlimpa � Lavandaria, Ld.ª, sito na Rua Luís de Camões, n.º 32, em Nelas, com o horário 
de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e 
Domingo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- -  Registo de entrada n.º 109, de 31/01/2007 � serviços de contabilidade, fiscalidade, 
auditorias e execução de projectos da firma Tuticonta Nelas, Ld.ª, sito na Rua Fonte do 
Castanheiro, loja 05, bloco B, R/Ch, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Sábado e 
Domingo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 135, de 07/02/2007 � mercearia de Júlio de Albuquerque, sito na 
Rua Rev. Cónego Isídro Martins, n.º 06, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h ás 14:30 h.-------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 141, de 09/02/2007 � prestação de serviços de contabilidade da 
firma Gabinel � Contabilidade e Serviços, Ld.ª, sito no Centro Comercial João XXIII, loja 17, 
em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 18:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h ás 14:00 h  e encerramento semanal ao Sábado e Domingo .-----------------------------
---- 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

_______________________________________ 
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A Chefe de Divisão, 

 
_______________________________________ 

 


