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ACTA Nº. 2 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA              
                                       MUNICIPAL  DE  NELAS,   REALIZADA  EM  TRINTA  DE   
                                       JANEIRO DE DOIS MIL E SETE 
 
---- Aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora  Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 09 de Janeiro 
de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 564.286,89 � (quinhentos e sessenta e quatro mil 
duzentos e oitenta e seis euros e oitenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
185.005,39 � (cento e oitenta e cinco mil cinco euros e trinta e nove cêntimos).-------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente de Câmara abriu a sessão e perguntou se tinham algum assunto a 
apresentar neste Período. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a seguinte declaração: -----
---- �Medalha de Ouro dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim.--------------------------
---- Soube pela imprensa local que no passado dia 12 de Janeiro de 2007 foi entregue aos 
Bombeiros de Canas de Senhorim a medalha de ouro municipal, aprovada por unanimidade em 
reunião de Câmara durante o ano de 2006. ----------------------------------------------------------------
---- A atribuição e entrega de uma medalha de ouro constitui um dos pontos mais altos da vida 
municipal, elevando-se acima da luta partidária, social ou pessoal e respeitando a toda uma 
comunidade que com aquela atribuição a Câmara quis honrar. ----------------------------------------
---- A entrega da referida medalha por parte da Sra. Presidente e de alguns vereadores apenas 
revela a visão �paroquiana� e até mesquinha que esteve na base do afastamento por não terem 
sido convidados pela Câmara, como foi o meu caso, todos os outros vereadores e igualmente 
representantes dela.� -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Em resposta ao Senhor Vereador Dr. Borges da Silva, a Senhora Presidente da Câmara 
respondeu que os convites estiveram a cargo dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim, nomeadamente do Senhor Eng.º Valejo, mas que em seu nome pessoal e em nome 
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dos Bombeiros de Canas de Senhorim pedia desculpa, embora tivesse a certeza que não foi má 
fé mas foi um lapso. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou os Vereadores do 
Partido Socialista quem é que os que tinha convidado para estarem presentes no décimo sexto 
aniversário do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa, de Santar, porquanto, eles tinham estado 
presentes. Questionou também a Senhora Presidente da Câmara se os tinha convidado, sendo 
informado pela Senhora Presidente de Câmara que não. ------------------------------------------------
---- Então o mesmo Vereador comentou o porquê de tanta polémica, quando eles apareceram 
numa cerimónia em que a Senhora Presidente de Câmara não os tinha convidado nem o deveria 
ter feito por se entender que devem ser convidados pelos anfitriões. ---------------------------------
---- Daí se justificar o pedido de desculpa em nome dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva e os Senhores Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro afirmaram que a comparação era absurda porque 
aos Bombeiros de Canas de Senhorim foi entregue a medalha de ouro municipal e à Cruz 
Vermelha Portuguesa, Núcleo de Santar, não.------------------------------------------------------------   
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro 
apresentaram a seguinte Recomendação: ------------------------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista, tendo conhecimento de várias iniciativas em curso, 
promovidas por outras autarquias da região da Serra da Estrela, em especial de Seia, no sentido 
de ser colocada uma placa identificativa da direcção �Serra da Estrela�, na saída da A25 que 
serve Nelas, recomendam que a Câmara Municipal de Nelas se associe a essas iniciativas.�------
-----  A Senhora Presidente respondeu que tinham tido uma reunião com o Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Seia e com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viseu, que 
alertaram o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Seia para esta problemática e que tinha 
ficado definido entre todos e que seria ele a tornar pública esta situação, uma vez que era 
Presidente de uma autarquia socialista e que por isso teria outros canais de influência e que não 
seria visto como uma luta político-partidárias. Informou também que tinham reuniões conjuntas 
agendadas com um Membro do Governo, onde este assunto seria agendado entre eles. -----------
---- Na sequência desta intervenção o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
referiu que a Recomendação apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista era 
extemporânea e demonstrativa da chicana política que os Senhores Vereadores têm utilizado 
através dos seus requerimentos dado que, bastaria uma pequena solicitação verbal à Senhora 
Presidente de Câmara para que fossem devidamente informados deste assunto que há muito 
preocupa a Senhora Presidente da Câmara e os seus colaboradores. ----------------------------------
---- Daí, a Senhora Presidente de Câmara ter determinado que a sua preocupação se fizesse 
sentir junto da AENOR � Área de Serviço Galp IP5 e do Instituto Estradas de Portugal, EP, 
cujas entidades foram informadas através dos faxes enviados a 17 de Outubro de 2006 e 25 de 
Outubro de 2006, respectivamente, que a seguir se transcrevem: -------------------------------------
---- �Face às reclamações de inúmeros automobilistas sobre a falta de sinalização com a 
indicação de �NELAS� nos nós de saída da A25, solicito a V.ª Ex.ª a colocação de placas a 
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referir �NELAS� e �SERRA DA ESTRELA/TORRE� nos nós de Teivas e de Mangualde�. -----
---- Por omissão destas duas entidades e atendendo que há outras autarquias interessadas nesta 
matéria, a Senhora Presidente de Câmara reuniu com os demais, conforme consta na sua 
intervenção que antecede a minha declaração de voto.�------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva fez uma intervenção recordando que 
durante o mês de Julho de 2006, por ocasião da inauguração da A25, já o Senhor Vereador 
Eng.º João Manuel Correia dos Santos, vereador do PS, tinha reclamado a intervenção da 
Câmara Municipal de Nelas no sentido de ser colocado na saída de Teivas, a indicação de Serra 
da Estrela.------------------------------------------------------------------------------------------------------    
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro 
apresentaram o seguinte Requerimento: -------------------------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista solicitam, nos temos da lei e para que possam exercer 
as suas funções, nomeadamente tendo conhecimento mais pormenorizado da gestão financeira 
do município, que as listagens de pagamentos efectuados que são presentes às reuniões de 
Câmara, sejam complementadas com informação das datas de emissão das facturas de 
fornecimento dos bens ou das prestações dos serviços, incluídas nessas listagens, conforme 
solicitado verbalmente várias vezes e por escrito em 11 de Julho de 2006. --------------------------
---- Solicitam que sejam refeitas com a informação pretendida as listagens apresentadas nas 
reuniões de Câmara de 29 de Novembro de 2005, 27 de Dezembro de 2005, 31 de Janeiro de 
2006, 02 de Março de 2006, 14 de Março de 2006, 11 de Abril de 2006, 09 de Maio de 2006, 13 
de Junho de 2006, 11 de Julho de 2006, 08 de Agosto de 2006, 12 de Setembro de 2006, 10 de 
Outubro de 2006, 14 de Novembro de 2006, 26 de Dezembro de 2006, 09 de Janeiro de 2007. --
---- Requerem também que, a partir desta data, as referidas listagens sejam acompanhadas com 
a disponibilização de um dossier, para consulta em reunião de Câmara, contendo as facturas de 
fornecedores e empreiteiros, ou documento equivalente, ou sua cópia, que estão a ser pagas, 
bem assim como os mapas de vencimentos e outros encargos.� ---------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro 
apresentaram o seguinte assunto: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------
---- Anexa-se uma carta que o Senhor Presidente do Sporting Clube de Santar remeteu aos 
vereadores do Partido Socialista, para que as suas pretensões possam ter o tratamento 
adequado.�------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.º Srs. Vereadores do Partido Socialista da C. M. Nelas. -----------------------------------
---- Proposta do Orçamento Municipal para 2007. -------------------------------------------------------
---- O Presidente do Sporting Clube de Santar, estando presente na Reunião de Câmara de 
Dezembro para aprovação do Orçamento Municipal para 2007 ficou chocado com a proposta 
que Vossas Excelências apresentaram e que diz o seguinte: -------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista propõem que, na elaboração do Plano de Actividades 
para o ano de 2007, sejam incluídas s seguintes obras, com dotação orçamental compatível com 
o seu custo real, que permita a sua concretização: -------------------------------------------------------
---- - Arrelvamento do segundo Campo Municipal e construção do terceiro no Complexo 
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Desportivo�.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Presidente levando este caso a uma reunião de Clube foi decidido enviar uma carta de 
desagrado aos Srs. Vereadores porque os Srs. sabem que o campo do S. C. Santar é o único que 
não é relvado e o único que ainda não tem bancada coberta. Assim sendo estamos bastante 
desiludidos com a proposta apresentada, quando os próprios sabem do estado das nossas 
instalações, chovendo dentro dos balneários. Por tudo isto entendemos  que seria justo que 
surgisse como prioridade o arrelvamento e a cobertura do Estádio Francisco Vital. ----------------
---- Será enviada uma cópia desta carta à Câmara Municipal. ------------------------------------------
---- Com os melhores cumprimentos.�---------------------------------------------------------------------    

ORDEM DO DIA 
 

1 - OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.REABILITAÇÃO URBANA  DA RUA GAGO COUTINHO, EM NELAS. CONTA 
FINAL � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra de �Reabilitação 
Urbana da Rua Gago Coutinho, em Nelas�, adjudicada à Firma Amadeu Gonçalves Cura & 
Filhos, Ldª., pela importância de 184.356,55 � (cento e oitenta e quatro mil trezentos e 
cinquenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), de acordo com o documento elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.----------------------------------- 
 1.2.REABILITAÇÃO URBANA DA RUA GAGO COUTINHO, EM NELAS - REVISÃO 
DE PREÇOS - SUBSTITUIÇÃO DE REFORÇO DE GARANTIA POR GARANTIA 
BANCÁRIA - APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, a pedido da firma Amadeu Gonçalves Cura & 
Filhos, Ldª., autorizar a substituição do reforço da caução (desconto de cinco por cento nos 
pagamentos) por garantia bancária nº. 07/008/44120, no valor de 474,80 � (quatrocentos e 
setenta e quatro euros e oitenta cêntimos), para a obra de �Reabilitação Urbana da Rua Gago 
Coutinho, em Nelas � Revisão de Preços�, nos termos e de acordo com a informação prestada 
pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 22 de Janeiro de 2007, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Esta garantia destina-se a cobrir o reforço da garantia, que devia ser descontada nos 
pagamentos a efectuar ao empreiteiro, nos autos de trabalhos realizados, o qual pode ser 
substituído por garantia bancária nos termos do nº. 4, do artº. 211º., do Dec.Lei nº. 59/99, de 2 
de Março.�.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

2 - ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - ANULAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO À 
FIRMA CARPINOBRE - CARPINTARIA, ESTORES E DECORAÇÕES, UNIP. LD.ª - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta da Firma Carpinobre � Carpintaria, Estores e Decorações, Unip., Ld.ª, 
com sede na Urbanização Grão Vasco, Rua Eng.º Cardoso Vilhena, em Nelas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- �Ex.mos Senhores - Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------------------
---- Pelo exposto com a presente, serve esta para dar de conformidade ao departamento 
competente de que: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A empresa Carpinobre, Ld.ª sedeada nesta vila, na Urb. Grão Vasco � Rua Eng.º Alberto 
Cardoso de Vilhena, prescinde do lote de terreno atribuído a esta, por fracção designado, Zona 
Industrial I � Lote 16. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Efectuada a sua cedência, assim como todas as benfeitorias até esta data, a favor de José 
Aníbal Marques Ferreira com o NIF: 172687977, residente em Mangualde. ------------------------
---- Sendo tal por consenso, passa a assinar com o carimbo em uso pela mesma.� ----------------- 
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Janeiro 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Anulação de cedência a �Carpinobre � Carpintaria, Estores e 
Decorações, Unip., Ld.ª�.------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Em reunião de 29/09/2004 deliberou a Ex.mª. Câmara ceder uma parcela de terreno na 
Zona Industrial de Nelas a �Carpinobre � Carpintaria, Estores e Decorações, Unip., Ld.ª� para 
instalação de uma carpintaria.-------------------------------------------------------------------------------
---- II � Comunicou agora que prescinde do terreno.-----------------------------------------------------
---- III -  Parecer dos Serviços.------------------------------------------------------------------------------
---- Face à vontade expressa pelo proprietário, estes Serviços julgam ser de anular aquela 
cedência, permitindo-se, assim, a construção a outro investidor interessado. ------------------------
---- No entanto cabe a Vª. Exª. a superior decisão.� -----------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação da cedência do terreno à Firma 
Carpinobre � Carpintaria, Estores e Decorações, Unip., Ld.ª, que lhe tinha sido cedido em 
reunião de 29 de Setembro de 2004, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------  
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - CEDÊNCIA DE TERRENO. REQUERENTE: 
JOSÉ ANÍBAL MARQUES FERREIRA - APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 06 de Julho de 2006,  de José Aníbal Marques Ferreira, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.ma Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas.---------------------------------------
----- Pelo exposto com a presente, serve esta para dar de conformidade ao departamento 
competente de que: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A empresa José Aníbal Marques Ferreira com morada na Rua 23 de Agosto, n.º 90, Moreira 
de Cima, contribuinte 172682977, vimos por este meio pedir a cedência do lote de terreno 
atribuído a Carpinobre � Carpintaria, Estores e Decorações Unipessoal, Ld.ª com o contribuinte 
507065301 do qual nos cede a fracção designada, situada na Zona Industrial do Carvalhal.  -----
---- Sendo esta fracção para construção de um pavilhão armazém de área coberta 450 m2, para    
uso de José Aníbal Marques Ferreira.� --------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Janeiro 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Cedência de terreno. Requerente: José Aníbal Marques Ferreira. 
---- I � O requerente solicita a cedência do Lote 16 anteriormente cedido à firma �Carpinobre � 
Carpintaria, Estores e Decorações, Unip., Ld.ª�, para construção de um pavilhão com a área de 
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450 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II - Parecer dos S.T.O. -----------------------------------------------------------------------------------
---- A firma requerente já é proprietária do Lote 17 contíguo ao agora pretendido, onde exerce a 
sua actividade de oficina auto, que se mostra pequeno para o volume de viaturas que ali são 
reparadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, caso V.ª Ex.ª concorde com a anulação da cedência solicitada pela firma 
�Carpinobre�, estes Serviços informam que não se vê inconveniente na cedência do lote 16, 
com a área de 3.470 m2, à firma �José Aníbal Marques Ferreira�, nas condições habituais. ------
---- Deixa-se, no entanto, a V.ª Ex.ª a superior decisão.� -----------------------------------------------
---- Face à informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a cedência de uma parcela de terreno, Lote 16, localizada na Zona 
Industrial de Nelas, anteriormente cedido à firma �Carpinobre � Carpintaria, Estores e 
Decorações, Unip., Ld.ª�, com a área de 3.470 m2, nas condições habituais, que a seguir se 
transcrevem:----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 -  Venda em regime de propriedade plena; ---------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 1,25 � (um euro e vinte e cinco cêntimos) o metro quadrado; --------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar;-------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra.--------------------------------------------------------------------------------- 

  
3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
3.1.TRANSPORTES ESCOLARES � COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR NA 
TOTALIDADE � DANILO JOSÉ FERNANDES MARQUES - APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 15 de Janeiro de 2007, de Esperança de Jesus Fernandes, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Exmª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Eu, Esperança de Jesus Fernandes, casada, residente na Urgeiriça, encarregada de educação 
do aluno Danilo José Fernandes Marques, matriculado na Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), venho solicitar a Vª. Exma a 
comparticipação do passe do meu filho, uma vez que ele tem autonomia para frequentar os 
transportes escolares mas o preço do passe é muito alto para o agregado familiar.�.----------------
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 23 de 
Janeiro de 2007, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação de Passe do aluno Danilo José Fernandes Marques. --------------------------
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela encarregada de educação do aluno Danilo José 
Fernandes Marques, Srª. D. Esperança de Jesus Fernandes, o serviço educativo informa que este 
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aluno não tem no concelho uma instituição educativa que lhe ofereça a valência necessária para 
o seu desenvolvimento educativo, uma vez que se encontra identificado como um aluno com 
necessidades educativas especiais. Mais se informa que devido à carência económica do 
agregado familiar é convicção deste serviço de que, à semelhança do ano anterior, o passe deste 
aluno deveria ser comparticipado na totalidade. ----------------------------------------------------------
----  À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação na totalidade do valor 
do passe do transporte escolar do aluno Danilo José Fernandes Marques, nos termos e de acordo 
com a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita.----------------------------------- 
 3.2.CARNAVAIS INFANTIS DO CONCELHO DE NELAS 2007 � AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �À semelhança de anos anteriores vão realizar-se os Carnavais da Criança de Nelas e Canas 
de Senhorim. A crescente importância das actividades, quer em termos do público assistente, 
quer em número de escolas aderentes, bem como a sua relevância para o crescimento e 
florescimento de uma das épocas festivas com maior tradição no Concelho, apelam a um apoio 
efectivo da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------
---- Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Relativamente ao Carnaval da criança de Nelas a Câmara Municipal assume a co-
organização do evento com o Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento. À Câmara cabe 
suportar parte dos encargos com a logística inerente à realização do evento, que se estima numa 
verba de � 7,5 por aluno participante, valor que será gerido pela Associação de Pais referida, 
acrescido do custo com músicos, publicidade e lanche (que se acorda ser realizado pela 
Associação de Pais pelo valor de �1,20/aluno). ----------------------------------------------------------
---- 2 � Relativamente ao Carnaval da criança de Canas de Senhorim, toda a organização é 
assegurada pelo Agrupamento de Escolas Local sendo a contribuição da Câmara para apoio às 
despesas necessárias para a realização do evento, correspondente a � 7,50/aluno participante. ---
---- Termos em que se propõe à Câmara que delibere autorizar a realização das despesas com os 
Carnavais Infantis do Concelho, sendo que a comparticipação da Autarquia se estima em � 
6.000,00 com o Carnaval da Criança de Nelas e de � 4.000,00 com o Carnaval da Criança de 
Canas de Senhorim.� -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás transcrita. -- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o seguinte Pedido de 
Informação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ao abrigo do disposto nos art.ºs 69.º e 68/1, s), da Lei n.º 169/99, venho requerer a V.ª Ex.ª 
que no prazo de 10 dias me seja facultada a seguinte informação: ------------------------------------
---- 1. Data do pagamento do apoio concedido ao carnaval da criança de 2006. --------------------
---- 2. Forma de pagamento e procedimentos administrativos para o efeito adoptadas.� ----------- 
 3.3.CARNAVAIS DA CRIANÇA DE NELAS E DE CANAS DE SENHORIM � 
TRANSFERÊNCIA DE COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARTE DOS ENCARGOS COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO � RATIFICAÇÃO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara: �Concordo�, datado de 23 de Janeiro de 2007 e exarado na informação do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �À semelhança de anos anteriores vão realizar-se os Carnavais da Criança de Nelas e Canas 
de Senhorim. A crescente importância das actividades, quer em termos do público assistente, 
quer em número de escolas aderentes, bem como a sua relevância para o crescimento e 
florescimento de uma das épocas festivas com maior tradição no Concelho, apelam a um apoio 
efectivo da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------
---- Assim: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Relativamente ao Carnaval da criança de Nelas a Câmara Municipal assume a co-
organização do evento com o Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida e com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento. --------------------
---- À Câmara cabe suportar parte dos encargos com a logística inerente à realização do evento, 
que se estima numa verba de � 7,5 por aluno participante, valor que será gerido pela Associação 
de Pais referida, acrescido do custo com músicos, publicidade e lanche (que se acorda ser 
realizado pela Associação de Pais pelo valor de �1,20/aluno). -----------------------------------------
---- 2 � Relativamente ao Carnaval da criança de Canas de Senhorim, toda a organização é 
assegurada pelo Agrupamento de Escolas local atribuindo a posterior a Câmara um subsídio 
correspondente � 7,50/aluno participante. -----------------------------------------------------------------
---- Termos em que, sem prejuízo de posterior autorização da despesa em reunião de Câmara, se 
propõe que seja desde já, pago a titulo de adiantamento para comparticipação das despesas com 
o Carnaval da Criança de Nelas, à Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alunos 
do Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida o seguinte valor: ----------------------------
---- Número de alunos do Agrupamento participante estimado: 511; ---------------------------------
---- - 511 x � 7,5 =  � 3.832,50; -----------------------------------------------------------------------------
---- Número total de participantes estimado: --------------------------------------------------------------
---- - Ensino Público: 587; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Ensino Particular: 211; --------------------------------------------------------------------------------
---- - 798 x � 1,2 = � 957,60. --------------------------------------------------------------------------------
---- TOTAL: � 4.790,10. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Valor que deverá ser posto à disposição daquela entidade assim que possível.� --------------- 
  

4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DO POÇO SANTO, LUGAR DE VILA, 
FREGUESIA DE SENHORIM - APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 010/2007, no valor de 
1.108,11 �, apresentado pela EDP � Distribuição de Energia, S.A., de Seia, para ampliação de 
Rede BT/IP na Rua do Poço Santo, Lugar de Vila, Freguesia de Senhorim. ------------------------- 
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5 - SUBSÍDIOS 

 
5.1.FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CARVALHAL REDONDO - PEDIDO DE 
SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício datado de 4 de Dezembro de 2006, do Conselho Paroquial Para os 
Assuntos Económicos de Carvalhal Redondo, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Com os mais afectuosos cumprimentos e agradecimentos pelo apoio já concedido, o 
Conselho Paroquial p/os Assuntos Económicos de Carvalhal Redondo vem desejar a V.ª Ex.ª e 
a toda a Câmara a que V.ª Ex.ª tão competentemente preside, votos de um Santo Natal e de um 
Próspero Ano Novo. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Aproveitando também esta oportunidade de se dirigir a V.ª Ex.ª, vem este CAPE de 
Carvalhal Redondo solicitar também o apoio à construção da Casa Mortuária da mesma 
localidade, através da atribuição de um subsídio de 10.000,00 � (dez mil euros) a fim de fazer 
face às despesas efectuadas e já pagas com material, mão de obra e maquinaria.--------------------
---- Certos da sua sempre inexcedível generosidade e atenção, renovamos os nossos sinceros 
agradecimentos e cumprimentos.� -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 10.000,00 � (dez 
mil euros) ao Conselho Paroquial Para os Assuntos Económicos de Carvalhal Redondo, a pagar 
à Fábrica da Igreja Paroquial de Carvalhal Redondo.----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou o seguinte Pedido de 
Informação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Fábrica da Igreja Paroquial de Carvalhal Redondo � Casa Mortuária. --------------------------
---- Requeria informação acerca de: ------------------------------------------------------------------------
---- - Custo total da obra; ------------------------------------------------------------------------------------
---- - Discriminadamente qual a comparticipação da autarquia (material, subsídios e mão-de-
obra).� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 6 � DIVERSOS 
 
6.1.CONGREGAÇÃO DE NELAS DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ � 
AGRADECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 5 de Janeiro de 2007, da Congregação das Testemunhas de 
Jeová de Nelas, com sede no Largo da Feira, em Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Agradecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Em nome da Congregação de Nelas das Testemunhas de Jeová, vimos por este meio 
agradecer a V.ª Ex.ª o apoio e colaboração prestada (cedência de autocarro da Câmara) para o 
evento espiritual, Assembleia de Circuito realizada em Valongo com o Tema �Armazene 
tesouros no céu�, que se realizou nos dias 30 e 31 do passado mês de Dezembro de 2006. -------
---- Esperamos continuar a contar com esse apoio incondicional, como o demonstrado de forma 
tão generosa e amável em outras circunstâncias. ---------------------------------------------------------
---- Aproveitamos a oportunidade para lhe desejarmos um ano cheio de sucessos pessoais e 
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profissionais.� -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 6.2.MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL - ESTRUTURA 
DE MISSÃO DO ANO EUROPEU DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA 
TODAS E TODOS - COMEMORAÇÃO DO ANO EUROPEU DA IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES PARA TODOS 2007 - CONVITE A PARTICIPAR EM 
INICIATIVAS  SOBRE O DIREITO À IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 01/EMAEIOT/2007, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social -  Estrutura de Missão do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades Para Todas e 
Todos � Por uma Sociedade Justa � 2007, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Comemoração do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos 2007 � 
Convite a participar em iniciativas sobre o Direito à Igualdade e Não Discriminação. -------------
---- O Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todas � Por uma Sociedade Justa � 
2007, foi instituído nos termos da Decisão n.º 771/2006/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho Europeu da União Europeia. --------------------------------------------------------------------
---- O Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos (AEIOT) pretende, como 
objectivo geral, sensibilizar a população para os benefícios de uma sociedade mais justa e 
solidária, através da promoção da igualdade e da não discriminação onde se ofereçam a todas as 
pessoas, as mesmas oportunidades independentemente do sexo, origem racial ou étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade e orientação sexual. --------------------------------------------------------
---- Para atingir tais objectivos o AEIOT assenta em quatro princípios fundamentais: Direitos � 
Sensibilizar para o direito à igualdade e à não discriminação, assim como para a problemática 
das discriminações múltiplas; Representação � Fomentar um debate sobre formas de aumentar a 
participação na sociedade de grupos que são vítimas de discriminação e de, contribuindo para a 
alteração dos estereótipos e das representações sociais tradicionais, obter uma participação 
equilibrada entre homens e mulheres; Reconhecimento � Facilitar e celebrar a diversidade em 
igualdade; Respeito � Promover uma sociedade mais coesa. -------------------------------------------
---- Para a concretização destes princípios  foi criada uma Estrutura de Missão (EMAEIOT) 
constituída pela Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, Alto Comissariado 
para a Imigração e Minorias Étnicas, Instituto Português da Juventude, Secretariado Nacional 
para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, Instituto de Segurança Social, 
Instituto do Emprego e Formação Profissional e Coordenadora do Plano Nacional para a 
Inclusão, a quem cabe preparar e garantir a execução do programa de acção nacional e o 
conjunto de iniciativas a desenvolver neste domínio, que se pretendem, o mais possível, 
descentralizadas e participadas pela sociedade civil. ----------------------------------------------------
---- Deste modo, e enquanto Coordenadora Nacional desta Estrutura de Missão venho convidar 
e incentivar as Autarquias (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias) a desenvolver 
iniciativas neste âmbito. Entre as várias iniciativas possíveis, a EMAEIOT considera importante 
o envolvimento da sociedade civil e Poder Local na implementação do Plano Nacional de 
Acção, mas também em iniciativas municipais que incidam sobre a temática das discriminações 
múltiplas que incidam sobre a temática das discriminações múltiplas, em função do género, da 
origem, da origem étnica, da religião ou crença, da deficiência, da orientação sexual e da idade.-
---- Assim, gostaríamos de salientar a existência de materiais de divulgação desdodráveis, 
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cartazes e faixas (para edifícios na vertical ou horizontal � 3 mx1m), os quais podem ser 
facultados, bem como do interesse de que toda a correspondência a emitir por essa autarquia, 
durante o ano de 2007, utilize o logotipo do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 
Todas e para Todos. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Face ao exposto, apresento a minha disponibilidade para os esclarecimentos que V.ª Ex.ª 
considere  necessários com o objectivo de estabelecer estratégias conjuntas de intervenção com 
a chancela do AEIOT. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Certa que tal colaboração contribuirá para evidenciar as mais valias da igualdade na 
diversidade, com os melhores cumprimentos.� -----------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou que a Autarquia estava sensibilizada para solicitar alguns 
dos materiais, bem como a utilizar o logotipo �Igualdade de Oportunidades Para Todos/2007� 
nos ofícios da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
 6.3.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE NELAS - CIMO 
DO POVO - 1.º RALLIE DA A.D.R.C. CIMO DO POVO - PEDIDOS DIVERSOS 
---- Presente um ofício datado de 4 de Janeiro de 2007, da Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural de Nelas � Cimo do Povo, com sede em Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �1.º Rallie da A.D.R.C. Cimo do Povo. ---------------------------------------------------------------
---- Exma Sr.ª  Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro. -----------------------
---- A Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Cimo do Povo de Nelas, vem por este 
meio solicitar a V.ª Ex.ª autorização e apoio para a realização de um evento desportivo 
motorizado, denominado de 1.º Rallie da A.D.R.C. Cimo do Povo, a realizar nos dias 17 e 18 
do mês de Março, nas freguesias de Carvalhal Redondo, Vilar Seco e Nelas no traçado mais 
conhecido por Caminho da Teixuga. -----------------------------------------------------------------------
---- A realização deste evento inscreve-se num programa de actividades a nível de desporto 
motorizado, que a A.D.R.C. planeia levar a cabo durante o ano de 2007, contribuindo desta 
forma para a divulgação do nosso concelho de Nelas. --------------------------------------------------
---- Como contributo por parte da Câmara Municipal, solicitamos desde já o seguinte: -----------
---- 1 � Disponibilização do recinto exterior das oficinas municipais para implantação do parque 
fechado; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Apoio no arranjo e beneficiação dos caminhos a utilizar; -------------------------------------
---- 3 � Empréstimo das vedações amovíveis, tendo em vista a segurança, quer dos 
participantes, quer do público em geral. -------------------------------------------------------------------
---- Aproveitamos para vos informar que já temos parecer favorável da G.N.R. e dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, sendo apenas a necessária e respectiva formalização por parte da Câmara 
Municipal e da própria A.D.R.C. ---------------------------------------------------------------------------
---- Agradecemos desde já a vossa aceitação e aprovação desta nossa iniciativa, o mais 
rapidamente possível tendo em vista a atempada organização da mesma.� --------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------  
6.4.SALEN - CONSTRUÇÕES, S.A. - EDIFÍCIO CENTRAL - NELAS - PEDIDO DE 
APOIO - CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 8 de Janeiro de 2007, da Firma Salen � Construções, S.A., 
com sede em Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
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---- �Edifício Central � Nelas -------------------------------------------------------------------------------
---- Muito agradecemos a V.ª Ex.ª toda a atenção dispensada por V.ª Ex.ª bem como pelos Srs. 
Drs. Osvaldo Seixas e Marques. ----------------------------------------------------------------------------
---- Como referi a V.ª Ex.ª a nossa empresa atravessa gravíssimas dificuldades financeiras 
originadas pelo desajustamento do Edifício Central para com o mercado imobiliário de Nelas, 
que originaram a impossibilidade do normal cumprimento das suas obrigações para com 
terceiros, o que poderá originar que a Salen seja declarada insolvente. -------------------------------
---- Dentro da procura de uma solução que viabilize a nossa empresa, contactamos com vários 
agentes económicos os quais sempre nos mostraram o desajustamento do Edifício Central para 
com a realidade da Vila de Nelas. Em termos muito práticos, o Edifício está sobredimensionado 
na sua área de serviços para a procura efectiva quer a curto quer a médio e longo prazo do 
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para além das questões sociais originadas pela inviabilidade da nossa empresa, existirá 
também no futuro próximo, caso seja a nossa empresa declarada de insolvente, o problema do 
maior edifício do Concelho de Nelas e com uma localização tão central, estar semi-abandonado, 
com mais de 50% das suas fracções para fins comerciais e de serviços por vender. Serão assim 
criados problemas de segurança e problemas até de higiene pública. ---------------------------------
---- No seguimento dos contactos e diligências efectuadas que acima referimos, conseguimos 
interessar um grupo económico, com muita experiência nas áreas da saúde e habitação social 
pelo Edifício, que pretende a sua adaptação à actividade de prestação de cuidados de saúde 
sociais, o que para além da resolução do grave problema do Edifício permitirá melhorar as 
condições sociais e de saúde dos habitantes do Concelho de Nelas. ----------------------------------
---- Vimos assim solicitar a V.ª Ex.ª o apoio da Autarquia que V.ª Ex.ª dirige, apoio que não se 
pretende pecuniário, mas sim de ajuda junto das Instituições e Organismos das diversas áreas da 
Saúde e cuidados sociais, de modo a que seja viabilizada a transformação de parte do Edifício 
Central numa unidade de cuidados de saúde (com várias valências e especialidades) e social, 
considerando o projecto a ser apresentado de estruturante e de interesse público concelhio. ------
---- Desde já agradecendo o bom acolhimento deste nosso pedido, com os nossos melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ficou incumbido de elaborar ofício 
aquela empresa manifestando o empenhamento e preocupação da Câmara no sentido de 
viabilidade desta empresa e do �Edifício Central� disponibilizando-se a realizar todo o auxílio 
no limite das suas competências e da lei. -----------------------------------------------------------------  
6.5.PEDIDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DE ÁGUA EM MENSALIDADES. 
REQUERENTE: JOAQUIM MANUEL RODRIGUES PINHEIRO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta datada de 4 de Janeiro de 2007, de Joaquim Manuel Rodrigues Pinheiro, 
residente em Carvalhal Redondo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------
---- Venho por este meio pedir à Senhora Presidente da Câmara de Nelas que me seja acordado 
um pedido para dividir a dívida da minha conta em atraso da água. Tive muitos problemas 
devido a saúde e pessoais, mas como já foi-me acordado o ano passado um pedido para 
regularizar a minha dívida, queria mais uma vez pedir à Senhora Presidente que me seja 
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possível pagar estas contas de água em atraso em várias vezes. ---------------------------------------
---- Espero que a Senhora Presidente compreenda e que me acordasse este pedido.� --------------
---- Presente também uma informação datada de 15 de Janeiro de 2007, do Sector de Taxas e 
Licenças, dirigida à Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de pagamento de dívida de água em mensalidades. --------------------------------------
---- Em conformidade com o requerimento de Joaquim Manuel Rodrigues Pinheiro, residente 
na Rua de Santo António, n.º 36, em Carvalhal Redondo, informa-se V.ª Ex.ª que o mesmo tem, 
à presente data, 12 meses de água em execução fiscal, sendo o consumo-base de 69,35 �, 
acrescido das custas administrativas que ascendem a 101.73�, o que perfaz o total de 171.07 �. 
Falta  acrescentar a este valor os juros de mora, que só é calculado na altura do pagamento. -----
---- A dívida refere-se ao período de tempo que medeia entre 12/09/2005 e 11/12/2006.----------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás transcrita encontra-se exarada uma informação, datada de 16 de 
Janeiro de 2007, da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �De acordo com o artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no 
seu artigo 1º. � �As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- No n.º 4 do citado artigo podemos ler: �O pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 e o valor de 
qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (89,00 euros), no momento da autorização�. ----
---- Assim, se o executado cumprir o estipulado no artigo 196º., ponto 4, do CPPT, parece-me 
aceitável o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior.�.------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Joaquim Manuel 
Rodrigues Pinheiro, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
6.6.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE UMA DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: VITOR MANUEL TORRES BERNARDINO  
---- Presente uma informação datada de 19 de Janeiro de 2007, da Senhora Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------
---- �Pedido de pagamento fraccionado de uma dívida de água. ---------------------------------------
---- O Sr. Vitor Manuel Torres Bernardino, residente na Rua Albino Pais, n.º 15, na vila de 
Nelas, veio solicitar o pagamento fraccionado de uma dívida de água no montante de 755,93 �, 
acrescido de juros de mora, por motivos de ordem financeira não lhe foi possível pagar em 
tempo oportuno. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, de acordo com o n.º 1, do Artigo 196º., do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, �as dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações 
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mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução 
fiscal�.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Em conformidade com o n.º 4 do mesmo Artigo �o pagamento em prestações pode ser 
autorizado desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode 
solver a dívida de uma só vez, não podendo o número de prestações em caso algum exceder 36 
e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta (89,00), no momento da 
autorização�. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Se o executado cumprir o estipulado no Artigo 196º., parece-me aceitável o pagamento em 
prestações desde que assegure o pagamento mensal do consumo. ------------------------------------- 
---- Informa-se ainda que o executado  havia já requerido o pagamento em prestações, que foi 
deferido em Reunião de Câmara em 10/10/2006. Após notificação por carta registada com aviso 
de recepção, não se obteve qualquer resposta do mesmo, só o tendo feito após lhe ter sido 
interrompido o fornecimento de água domiciliária por despacho da Ex.mª. Sra. Presidente da 
Câmara em 08/01/2007, pelo que veio novamente solicitar o pagamento fraccionado em 
16/01/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deixo, portanto, o assunto à consideração da Ex.m.ª Sra. Presidente da Câmara.�------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de pagamento em prestações de 
um dívida de fornecimento domiciliário de água em que é requerente Vitor Manuel Torres 
Bernardino, nos termos e de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------  
6.7.APROVAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 
---- Presente o regulamento que institui o Sistema de Controlo Interno dos Serviços do 
Município de Nelas e que visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de métodos e 
procedimentos de controlo que contribuam para o desenvolvimento metódico e eficiente das 
actividades a assegurar a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de 
ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação 
oportuna de informação financeira fiável. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Sistema de Controlo Interno deste 
Município, o qual fica anexo à acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a Declaração de Voto, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �O meu voto favorável decorre das razões justificativas do meu pedido de agendamento 
deste assunto efectuado por e-mail em 23 de Janeiro de 2007, pelas 12 h 12 m, como se retira 
da cópia que se junta à presente.� --------------------------------------------------------------------------
---- A seguir transcreve-se o referido e-mail, datado de 23 de Janeiro de 2007.----------------------
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Pedido de inclusão de assunto na ordem do dia (art.º 87.º da Lei n.º 169/99, de 18/09). ------
---- Ao abrigo do normativo acima referenciado, requeria a V.ª Ex.ª fosse incluído na ordem do 
dia da próxima reunião o seguinte: -------------------------------------------------------------------------
---- Matéria ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A) � Norma de Controlo Interno (art.º 68.º1, j) e art.º 64.º/1 e) do referido diploma. ----------
---- Motivação -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com a entrada em vigor em 01/01/2002 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
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Autarquias Locais), constitui-se o Presidente na Câmara na obrigação de submeter à aprovação 
da Câmara Municipal uma norma de controlo interno. --------------------------------------------------
---- 2. Tal norma resulta expressa do Ponto 2.9 do POCAL e que visa um sistema de controlo 
interno que �engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e 
procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos 
responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de 
forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de 
situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e 
a preparação oportuna de informação financeira fiável.� -----------------------------------------------
---- 3. As características salvaguardarão, em termos de procedimento, o que consta deste Ponto 
2.9 do POCAL (2.91 a 2.9.10.4.4.). ------------------------------------------------------------------------
---- 4. Ora a Câmara Municipal de Nelas não tem (ao que julgo saber) esta Norma de Controlo 
Interno apesar de ter entrado em vigor o POCAL em 2002, e apesar da sua inexistência ter sido 
constatada pela auditoria às contas efectuadas já no mandato de V.ª Ex.ª . --------------------------
---- 5. Assim, solicita-se informação de qual o estado de preparação desta norma e qual a 
previsível apresentação à Câmara e sua entrada em vigor, visando assim uma gestão moderna 
do município, como prometido perante os munícipes.� -------------------------------------------------  
---- Depois de proferida esta declaração de voto, a Senhora Presidente informou a Câmara que 
quando recebeu o e-mail do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva o referido 
assunto já se encontrava agendado para esta reunião de 30 de Janeiro de 2007, conforme se 
pode constatar pelo ofício n.º 274, datado de 24 de Janeiro de 2007, enviado por esta Câmara 
Municipal ao referido Senhor Vereador e que a seguir se transcreve e conforme consta do 
Despacho de Agendamento do referido documento, datado de 18 de Janeiro de 2007: ------------
---- �Ex.m.º Sr. Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva --------------------------------------------
---- Assunto: Sistema de Controlo Interno. ---------------------------------------------------------------
---- Em cumprimento do Despacho da Senhora Presidente e para os fins convenientes, informa-
se V.ª Ex.ª que o Sistema de Controlo Interno desta Câmara Municipal já se encontra agendado 
para a próxima reunião de Câmara a realizar no dia 30 de Janeiro de 2007.� ------------------------   
6.8.INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL � PEDIDO DE 
PARECER � I.L.E./ART.º 24.º, N.º 2, AL. A), DA PORTARIA N.º 196-A/2001, DE 10 DE 
MARÇO. PROMOTORA: MESTRE DESIGN, LD.ª  
---- Presente o ofício n.º 19-DC-EVI/07, datado de 19 de Janeiro de 2007, do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional � Centro de Emprego de Viseu, que a seguir se transcreve: --
---- �Pedido de parecer � I.L.E./Art.º 24, n.º 2, a), da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março. 
Promotora: Mestre Design, Ldª. ----------------------------------------------------------------------------
---- Junto enviamos a identificação do projecto dos promotores acima mencionados, solicitando 
parecer ao abrigo da legislação referida em epígrafe.� --------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Janeiro de 2007, da Senhora Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas: --------------------------------------
---- Pedido de parecer � I. L. E./Art.º 24.º, n.º 2, a), Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março. 
Promotora: Mestre Design, Ld.ª ----------------------------------------------------------------------------
---- A referida Portaria, no seu artigo 9.º, dá a noção de �Iniciativas Locais de Emprego�, como 
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os projectos que dêem lugar à criação de novas entidades, independentemente da respectiva 
forma jurídica e que originem a criação líquida de postos de trabalho, contribuindo para a 
dinamização das economias locais, mediante a realização de investimentos de pequena 
dimensão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, depois de analisar a fotocópia do Projecto que o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional enviou referente à Entidade Promotora, parece-me uma mais valia para a zona de 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto e tendo em conta o artigo 24.º, n.º 2, da citada Portaria: �Solicitar parecer sobre 
o projecto à câmara municipal em cuja área o mesmo se localiza e à comissão de coordenação 
regional, considerando-se os mesmos favoráveis, caso não sejam emitidos no prazo de 15 dias 
úteis�, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.� ------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer em 
que é requerente o Instituto de Emprego e Formação Profissional � Centro de Emprego de 
Viseu, referente ao projecto em que é promotora a Firma Mestre Design, Ld.ª ---------------------    
  

7 - CONTABILIDADE 
 
7.1.ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL � 1996 - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 8 de Janeiro de 2007, da Senhora Tesoureira da Câmara 
Municipal, dirigida à Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.mª. Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de 
Nelas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Para conhecimento e devidos efeitos informo V.ª Ex.ª de que se encontram debitados a esta 
Tesouraria da Câmara Municipal de Nelas os conhecimentos constantes da Guia de Débito n.º1, 
de 02/01/2007, da qual junto fotocópia, referentes a valores do ano de 1996. -----------------------
---- Por motivo de prescrição, torna-se necessária a sua anulação.� -----------------------------------
---- Na informação atrás transcrita encontra-se exarada uma informação datada de 16 de Janeiro 
de 2007 da Senhora Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --
---- �Sr.ª Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Concordo com a informação da Sr.ª Tesoureira.-----------------------------------------------------
---- De acordo com o Dec.Lei n.º 154/91, de 24/04, as dívidas prescrevem (10 anos). -------------
---- O mesmo procedimento já tiveram as dívidas referentes a 1995, foram anuladas em 
deliberação do Executivo Camarário de 31/10/2006. ----------------------------------------------------
---- À consideração superior.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação da receita virtual debitada no 
ano de 1996, constante no mapa anexo à informação da Senhora Tesoureira, atrás transcrita, o 
qual fica anexo à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante, nos termos e de acordo com a 
informação da Chefe de Divisão Administrativa e financeira, atrás descrita. ---------------------- 
7.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO PARA 2007 - CONHECIMENTO 
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---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.º 1, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.º 1, as quais ficam anexas a esta 
acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------------- 
 7.3.FUNDOS PERMANENTES - CONSTITUIÇÃO - CONHECIMENTO 
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo Camarário, 
realizada em 9 de Janeiro de 2007, referente  à constituição de dois fundos de maneio, um, no 
valor de 1.000 � (mil euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, 
cujo titular é o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, e outro, no valor 
de 100 � (cem euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis 
relacionadas com o Notário Privativo desta Câmara Municipal, cujo titular é a Senhora Chefe 
de Divisão Administrativa e Financeira, Drª. Maria Odete Sousa Pissarra, foi presente à reunião 
o quadro das classificações económicas e orgânicas onde constam as rubricas e respectivas 
verbas referentes aos Fundos, ficando uma cópia anexa a esta acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------- ----------------------------------------------------------- 
7.4.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA � 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 23 de Janeiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras.---------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo e Vilar Seco, referentes aos anos lectivos de 2006/2007:------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Dezembro de 2006 � 99,00 � (noventa e nove euros; ---------
---- -  Jardim de Infância de Moreira: Dezembro de 2006 � 157,50 � (cento e cinquenta e sete 
euros e cinquenta cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Dezembro de 2006 � 234,00 � (duzentos e trinta e 
quatro euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Dezembro de 2006 � 236,25 � (duzentos e trinta e seis 
euros e vinte e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------
---- -  Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Dezembro de 2006 � 274,50 � (duzentos e 
setenta e quatro euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Dezembro de 2006 � 144,00 � (cento e quarenta e 
quatro euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Total: 1.145,25 � (mil cento e quarenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos).--------- ------
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Dezembro de 2006 � 358,60 � (trezentos e 
cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos); ------------------------------------------------------------ -
---- -  Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Dezembro de 2006 � 275,40 � (duzentos e setenta e 
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cinco euros e quarenta cêntimos);---------------------------------------------------------------------------
----  Total: 634,00 � (seiscentos e trinta e quatro euros).------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar e para o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim.---------------------------------- 
7.5.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO - APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, datada de 23 de Janeiro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este Serviço sugere para apreciação de Vªs. Exªs. e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira e Canas de Senhorim, referentes ao ano lectivo 
de 2006/2007:--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Moreira: Dezembro de 2006 � 63,00 � (sessenta e três 
euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Aguieira: Dezembro de 2006 � 139,50 � (cento e 
trinta e nove euros e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Vila Ruiva: Dezembro de 2006 � 216,00 � (duzentos 
e dezasseis euros); --------------------------------------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Carvalhal Redondo: Dezembro de 2006 � 20,25 � 
(vinte euros e vinte e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------
---- -  Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Vilar Seco: Dezembro de 2006 � 83,25 � (oitenta e 
três euros e vinte e cinco cêntimos); -----------------------------------------------------------------------
---- Total: 522,00 � (quinhentos e vinte e dois euros); --------------------------------------------------
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim: --------------------------------------------------
---- - Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Canas de Senhorim - Feira: Dezembro de 
2006 � 785,70 � (setecentos e oitenta e cinco euros e setenta cêntimos); -----------------------------
---- - Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Canas de Senhorim - Fojo: Dezembro de 
2006 � 429,30 � (quatrocentos e vinte e nove euros e trinta cêntimos); ------------------------------
---- Total: 1.215,00 � (mil duzentos e quinze euros).�---------------------------------------------------
----  A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas para a Santa Casa da Misericórdia 
de Santar e para o Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim.---------------------------------- 
  

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
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entre 01 de Janeiro de 2007 e 19 de Janeiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------
8.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO    
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 01 de Janeiro de 2007 e 19 de Janeiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 
fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 01 de Janeiro de 2007 e 19 de Janeiro 
de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante.--------------------- -
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES - APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 01 
de Janeiro de 2007 e 19 de Janeiro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 8.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 05 de Janeiro de 2007 e 24 de Janeiro de 2007, a qual fica anexa à acta 
(Anexo IX), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------------------------- 
8.4.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 2 
OUTDOORS (PAINÉIS), COM AS DIMENSÕES DE 8,00X3,00METROS, NA VILA DE 
NELAS. REQUERENTE: PUC - PUBLICIDADE DO CENTRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Pedido de licença de publicidade para colocação de 2 outdoors (painéis), com as 
dimensões de 8,00x3,00 metros, na Vila de Nelas. Requerente: PUC � Publicidade do Centro. � 
---- I. Informação: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- 2. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- a) Quanto ao painel junto à rotunda da vinha, não vejo inconveniente na sua aprovação, 
desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente 
disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego 
ou ter capacidades reflectoras. ------------------------------------------------------------------------------
---- b) Quanto ao painel junto à rotunda de saída para Seia, não vejo inconveniente na sua 
aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente 
disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego 
ou ter capacidades reflectoras. ------------------------------------------------------------------------------
---- c) Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação dos 
painéis. Mais informo que a colocação de publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário. -------------------------------------------
---- d) É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção do suporte publicitário.-----------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade para 
colocação de 2 outdoors (painéis), com as dimensões de 8,00x3,00 metros, na Vila de Nelas, em 
que é requerente a Firma PUC � Publicidade do Centro, S.A., nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
8.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO 
ESTABELECIMENTO DE SUPERMERCADO. LOCAL: AV.ª FORTUNATO DE 
ALMEIDA, EM NELAS. REQUERENTE: LIDL & COMPANHIA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da concessão do mapa de horário do estabelecimento de 
supermercado. Local: Av.ª Fortunato de Almeida, em Nelas. Requerente: Lidl & Companhia. --
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 21,00 h, de 
todos os dias da semana.--------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da concessão 
do mapa de horário do estabelecimento de supermercado, sito na  Av.ª Fortunato de Almeida, 
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em Nelas, em que é requerente a Firma Lidl & Companhia, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 8.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ-BAR "O 
MARQUÊS-BAR". LOCAL: BAIRRO DAS TOIÇAS, RUA 2, N.º 2, EM NELAS. 
REQUERENTE: ALICE MARIA DA SILVA FERREIRA COSTA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café-bar �O Marquês-bar�. Local: Bairro 
das Toiças, Rua 2, n.º 02, em Nelas. Requerente: Alice Maria da Silva Ferreira Costa.------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (bares) poderão estar abertos entre as 06 e 
as 04 horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 8,00 h às 
02,00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 08,00 horas às 04,00 horas, à Sexta-Feira, Sábado e 
véspera de feriados.-------------------------------------------------------------------------------------------  
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café-bar �O Marquês-bar�, sito no Bairro das Toiças, Rua 2, n.º 02, em Nelas, em que é 
requerente Alice Maria da Silva Ferreira Costa, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
 8.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ DA 
ASSOCIAÇÃO. LOCAL: LARGO LUIS FERNANDES, NAS CARVALHAS. 
REQUERENTE: CENTRO DE REUNIÃO E CONVÍVIO DAS COMUNIDADES 
RURAIS DAS CARVALHAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café da Associação. Local: Largo Luis 
Fernandes, nas Carvalhas. Requerente: Centro de Reunião e Convívio das Comunidades Rurais  
das Carvalhas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (cafés) 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, das 9,00 h às 
02,00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café da Associação, sito no Largo Luis Fernandes, nas Carvalhas, em que é requerente o  
Centro de Reunião e Convívio das Comunidades Rurais  das Carvalhas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
8.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA MERCEARIA. 
LOCAL: RUA JOAQUIM LOUREIRO PINTO, N.º 43, EM MOREIRA. 
REQUERENTE: MARIA DA ENCARNAÇÃO FIGUEIREDO ALVES SAMPAIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma mercearia. Local: Rua Joaquim 
Loureiro Pinto, n.º 43, em Moreira. Requerente: Maria da Encarnação Figueiredo Alves 
Sampaio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 07,00 h 
às 23,00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para uma mercearia, sita na Rua Joaquim Loureiro Pinto, n.º 43, em Moreira, em que é 
requerente Maria da Encarnação Figueiredo Alves Sampaio, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------  
8.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O SNACK-BAR - 
CAFÉ "CAFÉ ESTRELA DE SANTAR".  LOCAL: AV.ª VISCONDESSA DE 
TAVEIRO, EM SANTAR. REQUERENTE: MANUEL FLORENTINO PEREIRA 
FERREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o snack-bar-café �Café Estrela de Santar�. 
Local: Av.ª Viscondessa de Taveiro, em Santar. Requerente: Manuel Florentino Pereira 
Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (snacks-bares-cafés) 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 7,00 h às 
02,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o snack-bar-café �Café Estrela de Santar�, sito na Av.ª Viscondessa de Taveiro, em Santar, 
em que é requerente Manuel Florentino Pereira Ferreira, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 8.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ/SNACK-
BAR "LARGO DO PAÇO". LOCAL: RUA DAS CASQUILHAS, N.º 45, EM SANTAR. 
REQUERENTE: ÁLVARO SAMPAIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 09 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café-snack-bar �Largo do Paço�. Local: 
Rua das Casquilhas, n.º 45, em Santar. Requerente: Álvaro Sampaio.--------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (cafés-snacks-bares) 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, das 8,00 h às 
24,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café-snack-bar �Largo do Paço�, sito na Rua das Casquilhas, n.º 45, em Santar, em que é 
requerente Álvaro Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------  
8.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA 
MERCEARIA. LOCAL: RUA DAS CASQUILHAS, N.º 45, EM SANTAR. 
REQUERENTE: ÁLVARO SAMPAIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 09 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma mercearia. Local: Rua das Casquilhas, 
n.º 45, em Santar. Requerente: Álvaro Sampaio.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 8,00 h às 
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20,00 h, com paragem para almoço das 12,00 h às 14 h e encerramento ao Domingo a partir das 
12,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para uma mercearia, sita na Rua das Casquilhas, n.º 45, em Santar, em que é requerente Álvaro 
Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA E VINHOS. LOCAL: RUA DO ROSSIO, N.º 
13, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ARMANDO DIAS MENDES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de mercearia e vinhos. 
Local: Rua do Rossio, n.º 13, em Canas de Senhorim. Requerente: Armando Dias Mendes.------
---- 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, das 8,00 h às 
24,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,30 h. --------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento de mercearia e vinhos, sito na Rua do Rossio, n.º 13, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente Armando Dias Mendes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 8.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM SALÃO DE 
CABELEIREIRO. LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, LOJA C, R/CH FRENTE, EM 
NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOUVEIA SILVA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um salão de cabeleireiro. Local: Rua 
Sacadura Cabral, Loja C, R/Ch frente, em Nelas. Requerente: Maria de Fátima Pereira Gouveia 
Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 9,00 h às 
19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo 
e Segunda-Feira de manhã.---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um salão de cabeleireiro, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja C, R/Ch frente, em Nelas, em 
que é requerente Maria de Fátima Pereira Gouveia Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------------- -
8.14.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ-
RESTAURANTE "RETIRO DAS LARANJEIRAS". LOCAL: RUA D. AFONSO 
HENRIQUES, N.º 47, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO MONTEIRO RIBEIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café-restaurante �Retiro das Laranjeiras�. 
Local: Rua D. Afonso Henriques, n.º 47, em Nelas. Requerente: António Monteiro Ribeiro.-----
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés-restaurantes) 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, das 9,00 h às 
23,00 h e encerramento semanal ao Sábado.--------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café-restaurante �Retiro das Laranjeiras�, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 47, em 
Nelas, em que é requerente António Monteiro Ribeiro, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
8.15.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM CAFÉ-
RESTAURANTE. LOCAL: RUA DA ESTAÇÃO, N.º 142, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: A NOÉMIA - RESTAURANTE RESIDENCIAL, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um café-restaurante. Local: Rua da Estação, 
n.º 142, em Canas de Senhorim. Requerente: A Noémia � Restaurante Residencial, Ld.ª ---------
----- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés-restaurantes) 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 6,00 h às 
24,00 h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um café-restaurante, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente A Noémia � Restaurante Residencial, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 8.16.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM CAFÉ. 
LOCAL: TRAVESSA DA CAPELA, N.º 08, EM MOREIRA. REQUERENTE: 
ANTÓNIO SILVEIRA LOPES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um café. Local: Travessa da Capela, n.º 08, 
em Moreira. Requerente: António Silveira Lopes.--------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (cafés) 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, das 8,00 h às 
02,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um café, sito na Travessa da Capela, n.º 08, em Moreira, em que é requerente António 
Silveira Lopes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.17.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ-BAR-
CERVEJARIA "CAFÉ ALEGRIA". LOCAL: RUA DA CAPELA, N.º 15, EM VILA 
RUIVA. REQUERENTE: CARLOS LUIS ALVES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café-bar-cervejaria �Café Alegria�. Local: 
Rua da Capela, n.º 15, em Vila Ruiva. Requerente: Carlos Luis Alves.-------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (cafés-bares-cervejarias) 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, das 9,00 h às 
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24,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café-bar-cervejaria �Café Alegria�, sito na  Rua da Capela, n.º 15, em Vila Ruiva, em 
que é requerente Carlos Luis Alves, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------- 
 8.18.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE MÓVEIS - MÓVEIS PEREIRA. LOCAL: 
AV.ª ANTÓNIO JOAQUIM HENRIQUES, N.ºS 68, 70 E 74, EM NELAS. 
REQUERENTE: ANTÓNIO NEVES PEREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 09 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de comércio de móveis 
� Móveis Pereira. Local: Av.ª António Joaquim Henriques, n.ºs 68, 70 e 74, em Nelas. 
Requerente: António Neves Pereira.------------------------------------------------------------------------
---- 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, das 9,00 h às 
19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento de comércio de móveis � Móveis Pereira, sito na Av.ª António 
Joaquim Henriques, n.ºs 68, 70 e 74, em Nelas, em que é requerente António Neves Pereira, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
8.19.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ-BAR - 
"CAFÉ DIAS". LOCAL: LARGO DO COMÉRCIO, N.º 11, EM FOLHADAL. 
REQUERENTE: MANUEL BORGES DIAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o café-bar �Café Dias�. Local: Largo do 
Comércio, n.º11, em Folhadal. Requerente: Manuel Borges Dias.-------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (bares) poderão estar abertos entre as 06 e 
as 04 horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
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renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 7,00 h às 
02,00 h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o café-bar �Café Dias�, sito no Largo do Comércio, n.º11, em Folhadal, em que é 
requerente Manuel Borges Dias, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------  
8.20.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE CABELEIREIRO. LOCAL: AV.ª CARLOS AFONSO 
PAIVA, N.º 01, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: MARIA LUISA DE 
ALMEIDA REIS ANDRADE 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de cabeleireiro. Local: 
Av.ª Carlos Afonso Paiva, n.º 01, em Carvalhal Redondo. Requerente: Maria Luisa de Almeida 
Reis Andrade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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, das 9,00 h às 
19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo 
e Segunda-Feira.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento de cabeleireiro, sito na Av.ª Carlos Afonso Paiva, n.º 01, em Carvalhal 
Redondo, em que é requerente Maria Luisa de Almeida Reis Andrade, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
 8.21.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 93, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: BEIRANEVES, SOCIEDADE DE 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento comercial. Local: Rua 
do Comércio, n.º 93, em Canas de Senhorim. Requerente: Beiraneves, Sociedade de Mediação 
Imobiliária, Ldª.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 
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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, das 09,30 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h, das 10,00 h às 12,30 h ao Sábado 
e encerramento ao Domingo.------------------------------------------------------------------------------- -
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento comercial, sito na Rua do Comércio, n.º 93, em Canas de Senhorim, 
em que é requerente a Firma Beiraneves, Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª., nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------  
8.22.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 38, EM 
NELAS. REQUERENTE: BEIRANEVES - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento comercial. Local: Rua 
Gago Coutinho, n.º 38, em Nelas. Requerente: Beiraneves, Sociedade de Mediação Imobiliária, 
Ldª. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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, das 09,30 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h, das 10,00 h às 12,30 h ao Sábado 
e encerramento ao Domingo.------------------------------------------------------------------------------- -
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento comercial, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 38, em Nelas, em que é 
requerente a Firma Beiraneves, Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------ 
8.23.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA BARBEARIA. 
LOCAL: RUA DIREITA, N.º 36, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
MANUEL JOSÉ MENDES DIAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma barbearia. Local: Rua Direita, n.º 36, 
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em Canas de Senhorim. Requerente: Manuel José Mendes Dias.--------------------------------------
---- 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, das 9,00 h às 
20,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para uma barbearia, sita na Rua Direita, n.º 36, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
Manuel José Mendes Dias, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.24.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A MERCEARIA 
"MINI-MERCADO SÃO PEDRO". LOCAL: RUA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 60, 
EM NELAS. REQUERENTE: LAURINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a mercearia �Mini-Mercado São Pedro�. 
Local: Rua D. Afonso Henriques, n.º 60, em Nelas. Requerente: Laurinda Rodrigues de 
Oliveira Almeida.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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, das 8,00 h às 
24,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo 
a partir das 13,00 h. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a mercearia �Mini-Mercado São Pedro�, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 60, em 
Nelas, em que é requerente Laurinda Rodrigues de Oliveira Almeida, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
8.25.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM TALHO E UMA 
MERCEARIA. LOCAL: RUA DIREITA, N.º 52, EM CARVALHAL REDONDO. 
REQUERENTE: ARTUR MENDES ABRANTES 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um talho e uma mercearia. Local: Rua 
Direita, n.º 52, em Carvalhal Redondo. Requerente: Artur Mendes Abrantes.-----------------------
---- 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 
estabelecimentos acima referidos, das 7,00 h às 22,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h 
às 15,30 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um talho e uma mercearia, sitos na Rua Direita, n.º 52, em Carvalhal Redondo, em que é 
requerente Artur Mendes Abrantes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------  
8.26.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA OFICINA DE 
MOTORIZADAS. LOCAL: MOREIRA DE CIMA. REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO 
NARCISO DOS SANTOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma oficina de motorizadas. Local: Moreira 
de Cima. Requerente: José António Narciso dos Santos.------------------------------------------------
---- 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 das 9,00 h às 
19,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para uma oficina de motorizadas, sita em Moreira de Cima, em que é requerente José António 
Narciso dos Santos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.27.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM CAFÉ. LOCAL: 
MOREIRA DE BAIXO. REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO NARCISO DOS SANTOS  
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um café. Local: Moreira de Baixo. 
Requerente: José António Narciso dos Santos.------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (cafés) 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 das 07,30 h 
às 24,00 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um café, sito em Moreira de Baixo, em que é requerente José António Narciso dos Santos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----- --
8.28.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA 
MERCEARIA. LOCAL: MOREIRA DE BAIXO. REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO 
NARCISO DOS SANTOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma mercearia. Local: Moreira de Baixo. 
Requerente: José António Narciso dos Santos.------------------------------------------------------------
---- 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 das 07,30 h 
às 20,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para uma mercearia, sita em Moreira de Baixo, em que é requerente José António Narciso dos 
Santos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.29.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A "PINTO'S 
SAPATARIA". LOCAL: LUIS DE CAMÕES, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO 
MANUEL PAIVA PINTO  
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a �Pinto�s sapataria�. Local: Rua Luis de 
Camões, em Nelas. Requerente: António Manuel Paiva Pinto.-----------------------------------------
---- 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 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a �Pinto�s sapataria�, sita na Rua Luis de Camões, em Nelas, em que é requerente António 
Manuel Paiva Pinto, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.30.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A RESIDENCIAL 
ROSSIO. LOCAL: LARGO DO ROSSIO, N.º 03, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a Residencial Rossio. Local: Largo do 
Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, 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 entanto, em conformidade com o disposto na alínea a), do artigo 11.º do mesmo 
regulamento, os estabelecimentos hoteleiros poderão funcionar em horário contínuo. -------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do regulamento supracitado, o mapa 
de horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 00,00 h 
às 24,00 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a Residencial Rossio, sita no Largo do Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente a Firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
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 8.31.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A CASA DE 
PASTO ROSSIO. LOCAL: LARGO DO ROSSIO, N.º 03, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a Casa de Pasto Rossio. Local: Largo do 
Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, Ld.ª ----------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de restauração e bebidas 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 das 06,00 h 
às 02,00 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a Casa de Pasto Rossio, sita no Largo do Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente a Firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
8.32.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ ROSSIO. 
LOCAL: LARGO DO ROSSIO, N.º 03, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o Café Rossio. Local: Largo do Rossio, n.º 
03, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, Ld.ª -----------------------------------
---- I. Nos termos do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de bebidas (cafés) 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 das 06,00 h 
às 02,00 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para o Café Rossio, sito no Largo do Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente a Firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
8.33.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA SAPATARIA. 
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LOCAL: RUA DOS CHÕES, N.º 17, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: 
MARIA ESTER MORAIS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma sapataria. Local: Rua dos Chões, n.º 17, 
em Carvalhal Redondo. Requerente: Maria Ester Morais. ----------------------------------------------
---- 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 das 09,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,00 h às 14,00 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- À consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------------------
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para uma sapataria, sita na Rua dos Chões, n.º 17, em Carvalhal Redondo, em que é requerente 
Maria Ester Morais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.34.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A FIRMA 
"MOTONELAS". LOCAL: AV.ª DA LIBERDADE, EM NELAS. REQUERENTE: 
MOTONELAS - VEÍCULOS MOTORIZADOS, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário à Firma �Motonelas�. Local: Av.ª da Liberdade, 
em Nelas. Requerente: Motonelas � Veículos Motorizados, Ld.ª --------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 09,00 h 
às 19,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Sábado à tarde e Domingo.-----------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
à Firma �Motonelas�, sita na Av.ª da Liberdade, em Nelas, em que é requerente a Firma 
Motonelas � Veículos Motorizados, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
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 8.35.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A TABACARIA 
"TENTE A SORTE". LOCAL: RUA LUIS DE CAMÕES, N.º13, EM NELAS. 
REQUERENTE: TABACARIA TENTE A SORTE - J. AMARAL, LD.ª  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a tabacaria �Tente a Sorte�. Local: Rua Luis 
de Camões, n.º 13, em Nelas. Requerente: Tabacaria Tente a Sorte � J. Amaral, Ld.ª -------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 08,00 h 
às 19,30 h e encerramento semanal ao Domingo à tarde.------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a tabacaria �Tente a Sorte�, sita na Rua Luis de Camões, n.º 13, em Nelas, em que é 
requerente a Tabacaria Tente a Sorte � J. Amaral, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
8.36.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA E TABERNA. LOCAL: LARGO DO 
COMÉRCIO, N.º 01, EM FOLHADAL. REQUERENTE: ROSA DA CONCEIÇÃO 
BRITES AGOSTINHO DOS SANTOS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de mercearia e taberna. 
Local: Largo do Comércio, n.º 01, em Folhadal. Requerente: Rosa da Conceição Brites 
Agostinho dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 das 07,00 h 
às 23,00 h, com paragem para almoço das 12,30 às 14,00 h.--------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento de mercearia e taberna, sito no Largo do Comércio, n.º 01, em 
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Folhadal, em que é requerente Rosa da Conceição Brites Agostinho dos Santos, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
 8.37.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A "TABACARIA 
ROSSIO". LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 121, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: PAULO JORGE CARDOSO BRITO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a �Tabacaria Rossio�. Local: Rua do 
Comércio, n.º 121, em Canas de Senhorim. Requerente: Paulo Jorge Cardoso Brito. --------------
---- 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 das 08,30 h 
às 19,30 h, com paragem para almoço das 12,30 às 14,00 h.--------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para a �Tabacaria Rossio�, sita na Rua do Comércio, n.º 121, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Paulo Jorge Cardoso Brito, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
8.38.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA. LOCAL: RUA DIREITA, N.º 44, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: JOSÉ NEVES REIS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de mercearia. Local: 
Rua Direita, n.º 44, em Carvalhal Redondo. Requerente: José Neves Reis. --------------------------
---- 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 das 08,30 h 
às 21,30 h, com paragem para almoço das 12,30 às 14,00 h e encerramento semanal ao 
Domingo à tarde.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento de mercearia, sito na Rua Direita, n.º 44, em Carvalhal Redondo, em 
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que é requerente José Neves Reis, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
 8.39.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM 
ESTABELECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS. LOCAL: RUA DA ESTAÇÃO, N.º 
58, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: NI  XU QIAN 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 18 de Janeiro de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para um estabelecimento de comercialização de 
artigos diversos. Local: Rua da Estação, n.º 58, em Canas de Senhorim. Requerente: Ni Xu 
Qian. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 das 09,00 h 
às 20,00 h.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
para um estabelecimento de comercialização de artigos diversos, sito na Rua da Estação, n.º 58, 
em Canas de Senhorim, em que é requerente Ni Xu Qian, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------  
 

OUTROS ASSUNTOS 
 

---- - A Sra. Presidente informou que foi intentada acção judicial por parte do Dr. José Lopes 
Correia, anterior presidente, a reclamar o pagamento de um subsídio de reintegração; ------------
---- - O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva solicitou esclarecimentos acerca de 
uma reunião alegadamente realizada em 16/01/2007, no restaurante �Os Antónios�, com jantar 
pago pela Câmara, com os elencos das Juntas de Freguesia e dos Srs. Presidentes das 
Assembleias de Freguesia, cuja agenda é desconhecida pela Câmara mas onde terão aqueles 
elementos sido instados a assinar uma declaração donde constaria nomeadamente que a Sra. 
Presidente e seus vereadores permanentes deveriam colocar certas pessoas no seu lugar, tendo 
questionado se entre essas pessoas se devia  incluir a ele próprio; ------------------------------------
---- - A Sra. Presidente referiu que nada sabia dado que tinha chegado depois das 23 horas 
porque tinha estado todo o dia em Lisboa numa reunião sobre o QREN e numa outra reunião 
com o Senhor Ministro do Trabalho e Segurança Social, pois foi só cumprimentá-los à reunião 
e saiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - O Vereador Manuel Marques também não sabia muito bem o que se terá passado e se essa 
declaração de �por certas pessoas no seu lugar� consta de qualquer texto, prometendo mais 
esclarecimentos para depois. --------------------------------------------------------------------------------
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---- A Senhora Presidente respondeu que tinha decidido que a partir de Janeiro de 2007 as 
reuniões habituais e mensais com os Senhores Presidentes de Junta passariam a ser trimestrais 
com os três elementos da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques disse que essa reunião era uma 
agenda de trabalho com a calendarização das obras por freguesia e que nessa reunião de 
trabalho um Presidente de Junta eleito pelo Partido Socialista fez passar uma moção de apoio à 
Senhora Presidente de Câmara, que todos assinaram.--------------------------------------------------- 
  

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


