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ACTA Nº. 15 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA E UM DE 
JULHO DE DOIS MIL E SETE 

 
---- Aos trinta e um dias do mês de Julho 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 Adelino José Borges Amaral, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas.-----------------------------------------------------------------------------  
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Eng.º João 
Manuel Correia dos Santos e Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior realizada em 10 
de Julho de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 381.740,11 � (trezentos e oitenta e um mil 
setecentos e quarenta euros e onze cêntimos); - De operações extra orçamentais: 185.101,23 � 
(cento e oitenta e cinco mil cento e um euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à Firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª 
� Contrato-Promessa de Compra e Venda � Aprovação. -----------------------------------------------   
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu que lhe fossem facultados os 
seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Actas das reuniões anteriores corrigidas, em ficheiro informático; -----------------------------
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---- - Fotocópia de todo o processo referente à firma Grosnelas � Grossistas Têxteis de Nelas, 
Ld.ª; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Fotocópia de todo o processo referente aos cálculos das despesas a efectuar pela Câmara 
Municipal nos acessos à firma Borgstena: ----------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral  
que lhe vai facultar os valores do que já se gastou até ao momento. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino Amaral pediu ainda a relação das viaturas da Câmara 
Municipal e a quem estão atribuídas. ----------------------------------------------------------------------
----- Seguidamente os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues apresentaram um pedido de esclarecimento referente ao atraso 
nos pagamentos dos vencimentos aos funcionários no presente mês de Julho, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ao tomar conhecimento da publicação de uma notícia num jornal diário, sobre o atraso no 
pagamento de vencimentos aos funcionários da autarquia, que refere como fonte, pessoas 
ligadas à oposição, os vereadores do Partido Socialista vêm declarar que nada têm a ver com 
esta notícia e manifestam total desacordo com o aproveitamento que se procurou obter de um 
incidente lamentável. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Lembram, mais uma vez, que a sua postura enquanto vereadores se tem pautado pela 
responsabilidade e pela moderação e, como é seu hábito, não tomariam nenhuma posição 
pública nem dela fariam eco na comunicação social, sem previamente pedirem esclarecimentos 
sobre os factos ocorridos. ------------------------------------------------------------------------------------
----- Assim, solicitam à Senhora Presidente da Câmara, os esclareça: --------------------------------
---- - O que aconteceu de facto com o sistema informático, que tenha justificado o não 
pagamento atempado dos vencimentos? -------------------------------------------------------------------
---- - Qual o alcance da avaria e que dados foram perdidos? -------------------------------------------
---- - Os serviços conseguiram recuperar a totalidade dos registos? -----------------------------------
---- -  Que consequência poderão advir deste incidente? ------------------------------------------------
---- - Foram apuradas responsabilidades? -----------------------------------------------------------------
---- - Que medidas foram tomadas no sentido de evitar a repetição de situações destas?� ---------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas apresentou uma informação 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Face ao pedido de esclarecimento apresentado pelos Exmos Vereadores do Partido 
Socialista relativo a notícias vindas a público sobre um atraso no pagamento dos vencimentos 
dos funcionários do município no mês de Julho, cumpre-me informar:-------------------------------
---- - No dia 29 de Maio de 2007 deslocou-se a esta Câmara um técnico da AIRC, empresa 
fornecedora de software, com o objectivo de efectuar uma segurança integral de base de dados;-
---- - Durante a realização dessa tarefa não pode ser efectuado qualquer acesso à base de dados, 
sob pena de se perder a totalidade da informação existente na mesma;-------------------------------
---- - Antes do início da operação em causa foram informados, pessoalmente, todos os serviços 
de que se iria proceder aquela tarefa, tendo sido informados da impossibilidade de aceder ao 
sistema;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Naquele dia, cerca das 13h45, ou seja na hora em que se começa a verificar o regresso ao 
trabalho dos funcionários, alguém acedeu ao sistema tendo provocado danos irreparáveis na 
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base de dados;--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - De imediato se procedeu à introdução dos dados constantes da última cópia de segurança 
existente no serviço, que havia sido feita em 28 de Maio de 2007, não tendo sido feita nenhuma 
posteriormente por não haver na Câmara suportes de gravação para as efectuar, apesar de terem 
sido, em devido tempo, encomendadas ao fornecedor;--------------------------------------------------
---- - Mais do que tentar imputar responsabilidades a quem quer que fosse, e aqui seriam em 
primeira análise responsáveis o funcionário que acedeu ao sistema, mas também a própria 
AIRC por não ter tomado medidas preventivas que impossibilitassem o acesso à base de dados, 
o colaborador da Câmara que tem por obrigação efectuar as cópias de segurança por não ter 
posto o problema aos seus superiores e esses mesmos superiores (dentro da secção e da divisão 
em que se enquadra), ou até o fornecedor de suportes de gravação por não ter entregue 
prontamente a mercadoria encomendada, tentou-se solucionar o problema;--------------------------
---- - Todos os funcionários que lidam com o sistema se dispuseram, de imediato, a ajudar na 
recuperação de elementos, tendo trabalhado na medida das necessidades depois do horário 
normal de serviço e aos fins de semana;-------------------------------------------------------------------
---- - Infelizmente, não foi possível recuperar o serviço atrasado a tempo de pagar os salários no 
dia 20, como de costume, no entanto os mesmos foram pagos no dia 25 de Julho de 2007, tendo 
sido entregue a todos os funcionários uma mensagem da Sra presidente a explicar o sucedido.�-
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que dois ou três dias não era um 
atraso assim tão grande nos pagamentos dos vencimentos. ---------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que acreditava que não tinha havido maldade 
nem tentou saber quem foi, que não houve maldade de ninguém, e que alguém se sentou no seu 
local de trabalho e acedeu ao sistema informático sem saber que não o podia fazer, naquele 
momento, porque estavam a ser feitas seguranças no sistema informático. --------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que queria louvar a 
atitude do Partido Socialista por se ter demarcado da noticia veiculada na imprensa sobre o 
atraso dos pagamentos dos vencimentos dos funcionários e entendia que aquela atitude era 
louvável por não querer usar o incidente de quem trabalha para efeitos de chicana política. ------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que os Vereadores do Partido 
Socialista sempre cooperaram com o Executivo Municipal e que estavam ali para saber o que se 
tinha passado em vez de saberem dos assuntos pela praça pública. -----------------------------------
---- Seguidamente os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues apresentaram outro pedido de esclarecimento que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Foi aprovado em reunião de Câmara o pagamento de comparticipação, correspondente  a 
encargo fixo de 3% sobre as remunerações, conforme deliberação de um anterior executivo, à 
Associação de Trabalhadores da Autarquia; --------------------------------------------------------------
---- A aprovação deste ponto em minuta foi justificada com a urgência neste pagamento, que a 
Senhora Presidente se comprometeu a efectuar no dia seguinte. ---------------------------------------
---- Os vereadores do Partido Socialista gostariam de ser esclarecidos do seguinte: ----------------
---- - Se esse pagamento tem sido feito regularmente? --------------------------------------------------
---- - Em caso negativo, para quando está previsto? -----------------------------------------------------
---- - Como será processado contabilisticamente? -------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 31-07-2007 

 

4 

---- Solicitam também que lhes seja facultada cópia da acta da reunião de Câmara, em que tal 
deliberação foi tomada. --------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que a Funcionária 
D.ª Célia desorçamentou a verba e que depois terá de ser novamente orçamentada. ---------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues solicitaram outro pedido de esclarecimento, que a seguir se transcreve, para clarificar 
aquilo que se dizia na rua. -----------------------------------------------------------------------------------
------ �Os Vereadores do Partido Socialista gostariam de ser esclarecidos sobre o seguinte: ------
------ - A Câmara Municipal apoiou a realização do passeio todo-o-terreno Nelas-Cidade 
Rodrigo? -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - De que formas se expressou esse apoio? ------------------------------------------------------------
---- - Quais os custos suportados pela autarquia? --------------------------------------------------------
---- - Nesse passeio participaram viaturas da Câmara? --------------------------------------------------
---- - Ocorreu algum acidente ou avaria grave com as viaturas da Câmara? -------------------------
---- - Como foi efectuada a reparação e quem suportou o seu custo? ---------------------------------
---- - Nesse passeio participou, oficialmente, a Senhora Presidente e algum dos Vereadores? ----
---- - Num outro passeio todo-o-terreno, realizado em Junho de 2006, participaram também 
viaturas da Câmara? ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Uma delas sofreu um acidente grave? ---------------------------------------------------------------
---- - Como foi efectuada a reparação e quem suportou o seu custo?� --------------------------------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques informou que no passeio de 2006, 
organizado pela Associação do Cimo do Povo, de Nelas, houve um acidente e a Câmara pagou 
o conserto dessa viatura, só que esse acidente era da viatura da Protecção Civil que fazia a 
segurança do rali e essa viatura estava identificada como sendo da Protecção Civil. Quanto ao 
todo-o-terreno organizado este ano  pela Associação Motonelas, a Câmara apenas apoiou o 
evento com viaturas para dar apoio, não houve acidentes com os carros da Câmara e a Câmara 
não pagou despesas  à Associação Motonelas, pagou apenas as despesas referentes às meninas 
que estiveram no stand da Câmara em Cidade Rodrigo. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara acrescentou que a Câmara apenas pagou as despesas do 
autocarro que transportou os ranchos e as bandas para Cidade Rodrigo onde foi organizada uma 
feira e a Câmara Municipal de Nelas estava representada com um stand.-----------------------------   

  
ORDEM DO DIA 

 
1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE AGOSTO DE 2007 � ALTERAÇÃO 
---- Em virtude de não ter havido consenso na alteração da próxima reunião de Câmara a 
realizar em 14 de Agosto de 2007 foi este assunto retirado da reunião. ------------------------------  
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 2 � OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.ARRANJO DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS � REVISÃO DE PREÇOS. 
REQUERENTE: NELCIVIL � CONSTRUÇÕES CIVIS DE NELAS, LD.ª - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 4 de Junho de 2007, do Gabinete Técnico de Viseu, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas - Revisão de Preços.-------------------------------
---- Conforme solicitado através do ofício datado de 10/05/07, pela Câmara Municipal de Nelas, 
sobre a revisão de preços, apresentada pela firma Nelcivil � Construções Civis de Nelas, Ld.ª, 
adjudicatária  da obra em referência, informa-se o seguinte: -------------------------------------------
---- 1 � Nos termos do n.º 13.01.13 do Caderno de Encargos da empreitada, a revisão de preços 
será regulada pelas disposições do Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16/10/86. -------------------------
---- Nas alíneas a) e b) do citado n.º 13.01.13 do C. E. são definidas as fórmulas polinómicas a 
ter em conta na revisão dos trabalhos referentes a Arranjos Exteriores e trabalhos respeitantes às 
instalações eléctricas, respectivamente. -------------------------------------------------------------------
---- 2 � À data do concurso desta empreitada, já se encontrava revogado o citado D.L. n.º 348-
A/86, estando em vigor o Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro. -----------------------------------
---- 3 � Na revisão agora apresentada, foi tido em conta algumas das disposições do D.L. n.º 
6/2004, mantendo-se as fórmulas polinómicas constantes do Caderno de Encargos. ---------------
---- 4 � Por outro lado foi ainda tido em conta a 1.ª prorrogação do prazo de execução até 
31/12/2005, aprovado pela Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------------------------
---- 5 � O valor da Revisão efectuada atinge o valor de: ------------------------------------------------
---- - a � Trabalhos contratuais (Arranjos exteriores)................................................. 23.324,01 �; 
---- - b � Trabalhos contratuais (Instalações eléctricas) ................................................1.341,31 �; 
---- - c � Trabalhos a mais (Preços acordados) ................................................................445,00 �. 
-------------------------------------------------------------------------------------TOTAL = .. 25.110,32 �. 
----  Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 19 de Julho 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Arranjo do Parque de São Miguel - Revisão de Preços. Requerente: Nelcivil, Construções 
Civis de Nelas, Ldª.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Apresentou a firma Nelcivil o estudo da revisão de preços da empreitada do �Arranjo do 
Parque de São Miguel� no valor total de 37.762,42 � (S/IVA), distribuído do seguinte modo: ---
---- a) Trabalhos com preços contratuais: -----------------------------------------------------------------
---- - Arranjos exteriores..............................................................................................34.042,86 �; 
---- - Instalações Eléctricas............................................................................................1.415,52 �; 
---- b) Trabalhos com preços acordados: ------------------------------------------------------------------
---- - Arranjos exteriores................................................................................................2.304,04 �; 
-------------------------------------------------------------------------------------TOTAL = ..37.042,86 �. 
---- II. Este estudo foi enviado ao GAT de Viseu para verificação, que corrigiu os valores tendo 
em conta factores que não tinham sido considerados pela firma, nomeadamente a 2.ª 
prorrogação de prazo que a Câmara tinha aprovado graciosamente (sem direito a revisão de 
preços). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, os valores corrigidos são os seguintes: ------------------------------------------------------
---- a) Trabalhos com preços contratuais: -----------------------------------------------------------------
---- - Arranjos exteriores..............................................................................................23.324,01 �; 
---- - Instalações Eléctricas............................................................................................1.341,31 �; 
---- b) Trabalhos com preços acordados: ------------------------------------------------------------------
---- - Arranjos exteriores...................................................................................................445,00 �; 
-------------------------------------------------------------------------------------TOTAL = ..25.110,32 �.-
---- III. Parecer dos Serviços --------------------------------------------------------------------------------
---- Estes Serviços concordam com o parecer do GAT, pelo que se propõe a V.ª Ex.ª a 
aprovação desta Revisão de Preços no valor de 25.110,32� (S/IVA). --------------------------------
---- Nota: O estudo do GAT foi enviado à firma que concordou com o respectivo cálculo. -------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão de Preços da obra de �Arranjo do 
Parque de São Miguel, em Nelas�, no valor de 25.110,32  � (vinte e cinco mil cento e dez euros 
e trinta e dois cêntimos), sem IVA, nos termos e de acordo com a informação do Gabinete 
Técnico de Viseu e da informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descritas.----------- 
 2.2.ESTRADA MUNICIPAL MOREIRA � NELAS � EXPROPRIAÇÃO. 
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO GASPAR ALEXANDRE � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Estrada Municipal Moreira � Nelas � Expropriação. Requerente: Carlos Alberto Gaspar 
Alexandre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I � Para abertura do 1.º troço da Estrada Moreira � Nelas (Variante � Estrada Algerás � 
Carvalhal), foi necessário ocupar uma parcela de terreno com 638,00 m2 de área, propriedade 
de Carlos Alberto Gaspar Alexandre. Este terreno localiza-se numa zona onde os marcos 
divisórios de propriedade eram confusos ou não existiam, levantando-se dúvidas, tanto aos 
nossos serviços de topografia como aos próprios proprietários. ---------------------------------------
---- Esclarecidas estas dúvidas, o valor acordado nas expropriações desta estrada, para pinhal, 
foi de 1 �/m2, pelo que o valor da indemnização a pagar será: 638,00 m2 x 1 �/m2 = 638,00 �. --
---- Em anexo planta das expropriações. ------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno necessário para a 
abertura do 1.º troço da Estrada Municipal Moreira - Nelas, de que é proprietário o Senhor 
Carlos Alberto Gaspar Alexandre, pela quantia de seiscentos e trinta e oito euros, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços  
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------- 
 2.3.CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM PÓVOA DE LUZIANES � AUTO 
DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Provisória da obra de 
�Construção de Habitação Social em Póvoa de Luzianes�, adjudicada à Firma �J. M. Figueiredo 
� Sociedade Unipessoal, Ldª.�, pela importância de 69.956,87 � (sessenta e nove mil 
novecentos e cinquenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos), de acordo com o documento 
elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.----------  
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2.4.BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VELHA DO FOLHADAL � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Estrada Velha do Folhadal�, adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade de 
Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 89.199,07 � (oitenta e nove mil 
cento e noventa e nove euros e sete cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos 
Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. ------------ 
 2.5.QUINTA DA CERCA � INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS � REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS - APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Quinta da Cerca � Infraestruturas eléctricas � Rede de distribuição�, adjudicada à firma A. 
Couto, Ld.ª, pela importância de 124.294,66 � (cento e vinte e quatro mil duzentos e noventa e 
quatro euros e sessenta e seis cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.-----------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. --------------------- 
 

 3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ANABELA PEREIRA SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 12 de Julho de 2007, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) - Aquisição de terreno a Anabela Pereira Sampaio.------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------
---- - Artigo matricial 2655-R, sito em �Corgas�, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho de 
Nelas, com a área de mil e quatrocentos metros quadrados, confrontando a norte com Herdeiros 
de Albertino José de Serpa Corte Real, nascente e sul com caminhos e poente com  José 
Sampaio Gomes. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Vitor Manuel Pereira de Sampaio, representante legal através de procuração de Anabela 
Pereira de Sampaio, proprietária deste terreno, acordou vendê-lo pelo preço total de 2.100,00 � 
(1.400 m2 x 1,50 �). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto.--------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno sito na Zona 
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Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietária a Senhora Anabela Pereira 
Sampaio, pela quantia de dois mil e cem euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita.---- 
 3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
PERMUTA DE TERRENO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E CARLOS CABRITA 
CONSTRUÇÕES, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de Julho de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luis Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Permuta de Terreno entre o Município de Nelas e 
Carlos Cabrita Construções, Lda. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para instalação de novas indústrias contactou-se o proprietário acima referido, que não está 
interessado em vender. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em alternativa propôs uma permuta em que cede ao município os seguintes artigos 
matriciais, de sua propriedade: ------------------------------------------------------------------------------ 

Artigo Freguesia Localização Área m2 Obs 
4769 Nelas Corgas 15.400  
4770 Nelas Corgas 2.600  
4771 Nelas Corgas 1.300  
4772 Nelas Corgas 3.000  
4783 Nelas Corgas 700  
4791 Nelas Vale de Vinagre 1.400  
6656 Nelas Corgas 1.430  

 Total  25.830  
Na condição de receber por permuta os seguintes artigos matriciais, propriedade do Município:  

Artigo Freguesia Localização Área m2 Obs 
2630 Vilar Seco Corga 2.652 Parte do artigo 
2632 Vilar Seco Val de Vinagre 4.600  
2634 Vilar Seco Val de Vinagre 1.300  
2648 Vilar Seco Chão do Carneiro 1.000  
2651 Vilar Seco Val de Vinagre 9.678 Parte do artigo 
2660 Vilar Seco Val de Vinagre 3.300  
2661 Vilar Seco Val de Vinagre 3.300  

 Total  25.830  
---- Avaliação: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os terrenos, objecto de permuta apresentam a mesma área; localizam-se na 
mesma zona face ao PDM em vigor, têm o mesmo tipo de acessos; e que com a suspensão / 
revisão do PDM aprovada, ficam sujeitos aos mesmos parâmetros urbanísticos, julga-se que o 
valor unitário é o mesmo para cada. -----------------------------------------------------------------------
---- Assim, como o valor normalmente praticado na zona é de cerca de 1,50 �/m2, o valor de 
cada um dos terrenos a permutar é: 25.830,00 m2 x 1,5 �/m2 = 38.745,00 � -------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
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---- Atendendo à localização dos terrenos (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar a permuta proposta. ----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V. Ex.ª.�------------------------------ 
---- A Senhora Presidente declarou que era de louvar a postura do Senhor Eng.º Carlos Cabrita 
nas facilidades concedidas para permutar os terrenos atrás referidos.---------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta dos terrenos sitos na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, entre o Município de Nelas e a firma Carlos Cabrita 
Construções, Ld.ª, pelo valor de 38.745,00 � (trinta e oito mil setecentos e quarenta e cinco 
euros), nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 3.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
SIVENEER � FOLHAS DE MADEIRA, LD.ª � CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA � APROVAÇÃO 
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária do Executivo Municipal realizada 
em 10 de Julho de 2007 referente à aprovação do Contrato-Promessa de Compra e Venda tendo 
como finalidade a cedência de terreno à firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª, foi o mesmo 
presente novamente à reunião com as devidas alterações, que a seguir se transcreve: --------------
---- �CONTRATO  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA----------------------------------------
---- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- MUNICÍPIO DE NELAS, titular de pessoa colectiva de direito público com o NIPC 506 
834 166, com sede na Praça do Município, na vila e concelho de Nelas, representada pela 
Presidente da Câmara Municipal, Drª Isaura Pedro, com poderes especiais para este acto e 
agindo em conformidade com a deliberação tomada pelo mesmo órgão autárquico na sua 
reunião de 20/Junho/07, como primeiro outorgante e promitente vendedor e -----------------------
----- SIVENEER � Folhas de Madeira, Ldª, sociedade comercial por quotas com sede na EN 
234, Km 569, em Nelas, com o NIPC 507 967 569 e matriculada na CRC de Nelas sob o 
mesmo número, representada pela sua sócia-gerente, com poderes para este acto, Isabel Maria 
Simões dos Santos Girão, como segunda outorgante e promitente compradora,---------------------
---- é estabelecido e por este formalizado o contrato promessa de compra e venda subordinado 
aos seguintes fundamentos e cláusulas;--------------------------------------------------------------------
---- FUNDAMENTOS: --------------------------------------------------------------------------------------
---- A) O primeiro outorgante é responsável pela administração e gestão da área territorial do 
concelho de Nelas, designadamente e com particular interesse para o presente contrato da 
chamada Zona Industrial de Nelas, melhor definida no PDM aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 66/93, publicada no Diário da República I/ B, em 12/Novembro/93.---
---- B) Entre as muitas atribuições que lhe competem encontra-se o dever de procurar captar 
investimento para o seu concelho, de forma a contribuir para uma melhoria do nível de vida dos 
seus munícipes, em especial através da criação de novos postos de trabalho, o  que é tanto mais 
importante quanto --------------------------------------------------------------------------------------------
---- C) Recentemente o concelho de Nelas foi afectado pelo encerramento de uma das principais 
unidades fabris que aí se encontrava instalada � �Johnson Controls� � o que determinou o 
despedimento de centenas de trabalhadores. Por seu lado, ---------------------------------------------
---- D) A segunda outorgante tem por objecto a produção de folha de madeira e seus  derivados, 
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através de unidades fabris de grande dimensão e com recurso a numerosos colaboradores e -----
---- E) Pretende instalar uma nova unidade fabril na mencionada Zona Industrial de Nelas, onde 
conta realizar um investimento inicial de cerca de 7 milhões de euros e prevendo, numa 
primeira fase, a criação de, pelo menos, 200 postos de trabalho; --------------------------------------
---- F) Estes postos de trabalho deverão ser preenchidos preferencialmente por desempregados 
residentes neste concelho e, em especial, por ex-trabalhadores da referida �Johnson Controls�, 
o que a segunda outorgante aceita e se compromete a fazer. -------------------------------------------
---- G) É pois com base nos descritos fundamentos que o primeiro outorgante chegou ao 
presente acordo com a segunda. Ora, ----------------------------------------------------------------------
---- H) Para poder concretizar a instalação da unidade fabril mencionada no anterior ponto E) a 
promitente compradora necessita de todo o espaço físico que constituía  as antigas instalações 
da �Johnson Controls� e ainda  de um terreno com a área de 100.000 m2 que lhes seja 
adjacente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I) No limite da Zona Industrial de Nelas e numa área confinante com as antigas instalações 
da �Johnsons Controls� encontram-se os seguintes prédios, todos situados à �Corga� ou 
�Corgas�, no limite da freguesia de Vilar Seco, concelho de Nelas:-----------------------------------
---- - a) prédio rústico constituído por terra de pinhal e mato, com a área de 8.400 m2, a 
confrontar do norte com Mário Pais Teodoro, do nascente e poente com caminhos e do sul com 
José Augusto Pinto, inscrito na matriz sob o artº 2.628; ------------------------------------------------
---- - b) prédio rústico constituído por terra de pinhal e mato, com a área de 7.000 m2, a 
confrontar do norte e sul com caminhos, do nascente com José Lopes Pinto Loureiro e do 
poente com Mário Alexandre Almeida, inscrito na matriz sob o artº 2.629; -------------------------
---- - c) prédio rústico constituído por terra de cultura de sequeiro, com videiras, oliveiras, 
pinhal e mato, com a área de 7.000 m2, a confrontar do norte com António Lopes Novo, do 
nascente com António Marques Gouveia e outros, do sul com caminho e do poente com Mário 
Pais Teodoro, inscrito na matriz sob o artº 2.630; -------------------------------------------------------
---- - d) prédio rústico constituído por terra de pinhal e mato, com a área de 2.200 m2, a 
confrontar do norte e sul com caminhos, do nascente com José Marques Correia e do poente 
com José Lopes Pinto Loureiro, inscrito na matriz sob o artº 2.652;----------------------------------
---- - e) prédio rústico constituído por terra de pinhal e mato, com a área de 2.700 m2, a 
confrontar do norte e sul com caminhos, do nascente com José Sampaio e do poente com José 
Augusto Pinto, inscrito na matriz sob o artº 2.653;------------------------------------------------------ 
---- - f) prédio rústico constituído por terra de pinhal e mato, com a área de 4.700 m2, a 
confrontar do norte, nascente e sul com caminhos e do poente com José Marques Correia, 
inscrito na matriz sob o artº 2.654; -------------------------------------------------------------------------
---- - g) prédio rústico constituído por terra de pinhal, com a área de 1.400 m2, a confrontar do 
norte com herdeiros de Albertino José Serpa Corte Real, do nascente e sul com caminhos e do 
poente com José Sampaio Gomes, inscrito na matriz sob o artº 2.655;--------------------------------
---- J) Na área em referência no ponto anterior encontra-se também o prédio rústico constituído 
por terra de pinhal e mato, sito ao �VAL DO VINAGRE�, limite ditos, com a área de 1.450 m2, 
a confrontar do norte com Manuel Henriques, do nascente com Joaquim Morais, do sul com 
Rui Rodrigues da Silva e do poente com herdeiros de António Abrantes Pires, inscrito na matriz 
sob o artº 2.672;-----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- K) Na mesma área encontram-se ainda os prédios rústicos a seguir identificados todos sitos 
à �Corga�, mas no limite da freguesia e concelho de Nelas: -------------------------------------------
----  - a) prédio rústico constituído por terra de pinhal, com a área de 1.050 m2, a confrontar do 
norte com herdeiros de José Rodrigues, do nascente com Herdeiros de José Batista, do sul com 
José Pires de Loureiro e do poente com Mário Pais Teodoro, inscrito na matriz sob o artº 4.780; 
---- - b) prédio rústico constituído por terra de pinhal, com a área de 2.100 m2, a confrontar do 
norte e poente com caminhos, do nascente com herdeiros de Sebastião Batista e do sul com 
Lúcio de Campos, inscrito na matriz sob o artº 4.781; --------------------------------------------------
---- - c) prédio rústico constituído por terra de pinhal e mato, com a área de 7.500 m2, a 
confrontar do norte com caminho, do nascente com José Maria Gomes Paula e outro, do sul 
com herdeiros de Sebastião Batista e outro e do poente com António Luís e outro, inscrito na 
matriz sob o artº 4.782; --------------------------------------------------------------------------------------
---- - d) prédio rústico constituído por terra de pinhal, com a área de 9.800 m2, a confrontar do 
norte com António Pinto e outros, do nascente com caminho, do sul com Maria Adriana Bastos 
e outros e do poente com Lúcio de Campos e outros, inscrito na matriz sob o artº 4.784; ---------
---- - e) prédio rústico constituído por terra de pinhal, com a área de 1.400 m2, a confrontar do 
norte com caminho, do nascente e sul com José Marques Simões e do poente com caminho, 
inscrito na matriz sob o artº 4.785; -------------------------------------------------------------------------
---- L) Os prédios referidos nos três pontos anteriores são os que se assinalam na planta anexa a 
este contrato, que do mesmo faz parte integrante e ------------------------------------------------------
---- M) Nenhum deles se encontra descrito no Registo Predial. ----------------------------------------
---- CLÁUSULAS: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- PRIMEIRA: O primeiro outorgante já é dono e legitimo possuidor dos prédios atrás 
identificados sob as als. a), b), c), e),e  f ) do anterior ponto I, no ponto J) e nas als. c) e e) do 
ponto K) e já celebrou com os proprietários dos restantes prédios contratos promessa para 
também adquirir a sua propriedade. ------------------------------------------------------------------------
---- SEGUNDA: Após a outorga das escrituras que formalizarão as compras e vendas, por 
enquanto apenas prometidas, mencionadas na cláusula anterior, o primeiro outorgante promete 
desde já vender à segunda e esta promete comprar-lhe, em regime de propriedade plena e livre 
de qualquer ónus ou encargo, seja de que natureza fôr, todos os prédios identificados nos 
anteriores pontos I), J) e K); - todavia, --------------------------------------------------------------------
----  TERCEIRA: No que respeita ao prédio descrito na al. c) do anterior ponto I), a compra e 
venda por este prometida abrangerá somente a área de 2.387 m2 desse prédio, conforme os 
limites que se assinalam na planta anexa. -----------------------------------------------------------------
----  QUARTA: Os prédios e a parte do prédio mencionados nas três cláusulas anteriores têm 
a área total aproximada de 50.056 m2 e --------------------------------------------------------------------
---- QUINTA:  A escritura pela qual se formalizará a sua venda à segunda outorgante deverá ser 
celebrada até ao final do corrente ano de 2007, mas -----------------------------------------------------
---- SEXTA: São no entanto condições sine qua non para a celebração desta escritura que, antes 
da mesma, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - a) a segunda outorgante demonstre documentalmente à primeira que já adquiriu a 
propriedade de todo o espaço físico que constituía as antigas instalações da Johnson Controls, 
bem como que já aí se instalou e iniciou a sua actividade; ---------------------------------------------
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----- - b) a segunda outorgante apresente nos serviços técnicos da primeira outorgante e no 
prazo máximo de 45 dias contados a partir da data da assinatura do presente contrato promessa, 
o projecto referente à construção do pavilhão previsto na seguinte cláusula nona (- implantação, 
arquitectura e principais especialidades, mesmo que estas últimas o sejam de forma apenas 
resumida); e ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - c) a primeira outorgante tenha conseguido comprar todos os prédios referidos na 2.ª parte 
da anterior cláusula primeira. -------------------------------------------------------------------------------
---- SÉTIMA: Logo que seja feita a demonstração de compra a que se aludiu na al. a) da 
cláusula anterior, a segunda outorgante poderá entrar na posse de todos os prédios referidos na 
cláusula primeira cuja propriedade nessa altura já pertença à primeira outorgante. -----------------
---- OITAVA: A venda de todos os prédios e parte do prédio mencionados nas anteriores 
cláusulas segunda e terceira não fica sujeita a qualquer cláusula ou ónus de reversão; porém, ---
---- NONA: A segunda outorgante obriga-se a, no prazo máximo de três anos a contar da data 
em que for celebrada a escritura referida na anterior cláusula quinta, a efectuar na área ocupada 
pelos prédios e parte de prédio a vender por essa escritura, um pavilhão industrial com a área 
coberta de, pelo menos, 10.000 m2, destinado exclusivamente ao exercício da sua actividade 
estatutária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- DÉCIMA: Complementarmente ao que atrás fica consignado, a primeira outorgante 
promete ainda vender à segunda e esta promete comprar-lhe uma outra área de terreno, com 
cerca de 50.000 m2, necessariamente confinante com a ocupada pelos prédios atrás 
mencionados ou  com as instalações da antiga Johnson Controls, mas sendo certo e 
ressalvando-se que neste momento a primeira outorgante ainda não é dona de qualquer parcela 
desta nova área; - por isso, ----------------------------------------------------------------------------------
---- DÉCIMA PRIMEIRA: Esta segunda compra e venda, que por este fica também e desde já 
prometida, subordinar-se-á às seguintes condições resolutivas: ---------------------------------------
---- - a) a de que a segunda outorgante realize a construção do pavilhão a que se aludiu na 
anterior cláusula nona, no prazo aí estipulado e ----------------------------------------------------------
---- - b) a de que a primeira outorgante consiga adquirir o mais brevemente possível os prédios 
necessários para obter a área de terreno mencionada na cláusula décima.----------------------------
--- DÉCIMA SEGUNDA: Celebrada a segunda escritura a que se alude nas duas cláusulas 
anteriores, a segunda outorgante desde já se obriga a, num novo prazo de três anos a contar da 
data dessa escritura, construir na nova área de terreno a vender pela mesma escritura um outro 
pavilhão industrial com a área coberta mínima de 25.000 m2, destinado igualmente ao exercício 
da sua actividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- DÉCIMA TERCEIRA: No caso de a segunda outorgante não realizar o segundo pavilhão 
mencionado na cláusula anterior no prazo aí estipulado, também desde já fica assegurado ao 
primeiro outorgante o exercício facultativo e a todo o tempo do direito de reversão 
relativamente à segunda venda em causa. -----------------------------------------------------------------
---- § Único � O primeiro outorgante deverá no entanto renunciar a este direito de reversão se 
essa renúncia for necessária para a obtenção, pela segunda outorgante, de financiamentos 
exclusivamente destinados à construção do aludido pavilhão com o mínimo de 25.000 m2 de 
área coberta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- DÉCIMA QUARTA: O preço estipulado para as compras e vendas por este prometidas é de 
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� 0,50 (cinquenta cêntimos) por metro quadrado de terreno e apenas será pago nos actos das 
escrituras mencionadas nas anteriores cláusulas quinta e décima.------------------------------------- 
---- DÉCIMA QUINTA: Todas as construções que a segunda outorgante vier a executar nas 
parcelas em referência neste contrato deverão estar conformes com  as exigências legais em 
vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- DÉCIMA SEXTA: Fica atribuído à primeira outorgante o direito de preferência sobre uma 
eventual venda que a segunda venha a efectuar dos prédios objecto do presente contrato (- 
inclusive sobre as benfeitorias que previsivelmente nos mesmos vão ser edificadas), obrigando-
se por isso a segunda, caso tal venha a suceder, a comunicar àquela todos os elementos sobre 
esse hipotético negócio, designadamente o seu preço, identificação do comprador e actividade 
que este aí se proponha a desenvolver.---------------------------------------------------------------------
---- DÉCIMA SÉTIMA: Ambos os outorgantes dispensam reciprocamente a observância das 
formalidades previstas no artº 410º, nº 3 do Código Civil e, em especial, renunciam ao direito 
de poderem invocar qualquer anulabilidade ou invalidade do presente contrato-promessa 
eventualmente derivada da falta dessas formalidades.---------------------------------------------------
---- Anexo que faz parte integrante deste contrato: levantamento topográfico.----------------------
---- Feito em Nelas, aos ___ de Julho de dois mil e sete, em dois exemplares, ambos assinados 
pelos contratantes, que assim reconhecem e declaram a sua plena concordância com todo o 
conteúdo deste contrato.--------------------------------------------------------------------------------------
----  Pela primeira outorgante, ----- Pela segunda outorgante�, ----------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato-Promessa de Compra e Venda 
atrás descrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 4 � DIVERSOS 

 
4.1.MAYORS FOR PEACE � HIROSHIMA PEACE CULTURE FOUNDATION � 
CAMPANHA DE ELIMINAÇÃO DE BOMBAS ATÓMICAS E ARMAS NUCLEARES - 
CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício datado de 2 de Julho de 2007, de Tadatoshi Akiba, Presidente da 
Câmara de Hiroshima e Presidente da Associação � Mayors for Peace � Presidentes da Câmara 
pela Paz, da Hiroshima Peace Culture Foundation, Japão, que tem como objectivo levar a efeito 
uma campanha de sensibilização tendo em vista a total eliminação de bombas atómicas e armas 
nucleares para evitar que se repita o que aconteceu em Agosto de 1945 nas cidades de 
Hiroshima e Nagasaki em que milhares de pessoas perderam a vida, prevendo o fim da 
existência dessas armas em 2020, ano em que se vai comemorar o 75.º aniversário desse trágico 
acontecimento e convida o Município de Nelas a ser Membro dos Presidentes da Câmara pela 
Paz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------    
 4.2.PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS � SERVIÇOS SOCIAIS � 
AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 03368, datado de 9 de Julho de 2007, dos Serviços Sociais, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que a seguir se transcreve: ------------------------------------
---- �Agradecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------
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---- Os Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros e todos os Beneficiários 
aposentados que passaram férias em Caldas da Felgueira, agradecem o agradável passeio que 
permitiu o conhecimento da região, e contribuiu significativamente para a promoção do 
Concelho que V.ª Ex.ª Preside.------------------------------------------------------------------------------
---- Reiterando os nossos agradecimentos, apresentamos os melhores cumprimentos. -------------
---- A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------  
4.3.CRIAÇÃO DO GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE � CONHECIMENTO 
---- Presente um desdobrável referente à criação, por parte desta Câmara Municipal, do 
Gabinete do Apoio ao Emigrante, onde consta uma informação da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Atentos ao regresso dos nossos munícipes emigrantes, nomeadamente nesta época estival, 
criámos o Gabinete de Apoio ao Emigrante, no sentido de lhes proporcionar um serviço de 
atendimento e orientação, totalmente gratuito, na resolução célere de problemas diversos com 
os quais habitualmente se deparam quando chegam a Portugal. ---------------------------------------
---- Estamos assim mais perto de todos os que levam o nome do Concelho de Nelas aos quatro 
cantos do mundo e que, de certa forma, contribuem para o aumento de riqueza da nossa querida  
terra e para o seu desenvolvimento e progresso. ---------------------------------------------------------
---- Amizade, carinho, apoio e compreensão são alguns dos sentimentos que transmito a todos 
os que, por algum motivo, se estabeleceram fora do nosso País e faço votos para que este 
Gabinete estreite os laços entre o Município de Nelas e as vossas vidas.� ---------------------------
---- Deste desdobrável constam ainda as informações que a seguir se transcrevem: ----------------
---- �O que é o GAE? ----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Gabinete de Apoio ao Emigrante nasce fruto de um protocolo assinado entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. -
---- É um Gabinete de apoio que presta  um serviço ao emigrante, residente ou não em Portugal, 
bem como aos seus familiares.� ----------------------------------------------------------------------------
---- �Para que serve? -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Informar os emigrantes sobre os seus direitos; - Contribuir para a resolução dos problemas 
apresentados; - Prestar um serviço eficiente, atencioso e humano; - Fomentar a inter-relação 
entre o Município e as Comunidades Emigrantes Portuguesas.� --------------------------------------
---- �A quem se dirige? --------------------------------------------------------------------------------------
---- - A todos os Emigrantes e Ex-Emigrantes residentes ou não em Portugal: - Pré-
reformado(a); - Reformado(a); - Inválido(a); - Viúvo(a) e filhos órfãos. Ou ainda descendentes 
na situação de: - Candidatura ao ensino superior; - Com ambições empresariais.� -----------------
---- Assuntos a tratar: -----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Vistos de entrada e saída de Portugal; - Segurança Social; - Acidentes de trabalho; - 
Pensão de velhice; - Pensão de viuvez; - Prestações de doença; - Prestações familiares; - 
Prestações de invalidez; - Prestações de maternidade; - Prestações de sobrevivência; - Subsídio 
de desemprego; - Subsídio por morte; - Declarações para troca de cartas de condução; - 
Declarações para passaporte; - Declarações para ingresso no ensino superior; - Declarações para 
efeitos bancários; - Informações sobre a legalização de viaturas; - Apoio e orientação de 
emigrantes que pretendam criar empresas na região; - Articulação com as instituições por forma 
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a auxiliar a resolução de assuntos a vários níveis; - Outros assuntos.� --------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------       
 4.4.RECEPÇÃO DE PRODUTO AO ABRIGO DA LEI DO MECENATO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação da Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, datada de 12 
de Julho de 2007, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Recepção de produto ao abrigo da Lei do Mecenato.----------------------------------------------
---- No âmbito do projecto informático executado pelo Município, contemplado na construção 
da Biblioteca Municipal, incluía-se o módulo Bibliopac � Interface www, o qual foi adquirido 
de modo a permitir a consulta on line do catálogo da Biblioteca. -------------------------------------
---- Este serviço constitui-se como uma mais valia para a Biblioteca e seus utilizadores, pois 
permite o acesso ao registo dos documentos existentes, independentemente do local onde cada 
um se encontre. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esteve em funcionamento durante algum tempo, no entanto problemas no servidor da 
empresa que aloja o catálogo da Biblioteca (Auto-net), obrigaram a uma mudança de servidor, o 
que implica em termos técnicos, uma nova licença. -----------------------------------------------------
---- Contactada a empresa Bibliosoft, fornecedora do software que nos permite a gestão das 
nossas bases de dados (documentos e leitores), surgiu a possibilidade de gratuitamente 
obtermos uma licença adicional, de acordo com a Lei do Mecenato. ---------------------------------
---- Neste sentido, solicito a V.ª Ex.ª autorização para utilizarmos estes dispositivo legal, 
oferecendo a entidade Bibliosoft o software, sendo apenas necessário a Câmara Municipal 
passar uma declaração, nos moldes indicados em anexo. -----------------------------------------------
---- DECLARAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Município de Nelas, com sede em Nelas, com o n.º de contribuinte 506834166, declara ter 
recebido da empresa Bibliosoft, Informática Formação e Serviços, Ld.ª, contribuinte 
502990678, a oferta de licença do produto �Bibliopac � Interface WWW � 2007�, no valor 
comercial de 500,00 � (Quinhentos euros). Esta oferta foi feita ao abrigo da Lei do Mecenato.--- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da declaração atrás transcrita 
referente à recepção de produto ao abrigo da Lei do Mecenato, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, atrás descrita. -------------------- 
 4.5.COMPANHIA DAS ÁGUAS MEDICINAIS  DA FELGUEIRA, S.A. - CARTA DE 
UM EMPRESÁRIO DAS CALDAS DA FELGUEIRA SOBRE ARTIGO PUBLICADO 
NO JORNAL DE NOTÍCIAS �EMPRESÁRIOS AMEAÇAM PROTESTAR CONTRA 
ABANDONO DA FELGUEIRA� � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 2307N, datado de 23 de Julho de 2007, da Companhia das Águas 
Medicinais da Felgueira, S.A., com sede em Caldas da Felgueira, que a seguir se transcreve: ----
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Foi com alguma surpresa que vimos publicado no Jornal de Notícias um artigo com o título 
�Empresários Ameaçam Protestar Contra Abandono da Felgueira, no passado dia 23 do 
corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Companhia das Águas Medicinais da Felgueira, S.A., concessionária do recurso 
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hidromineral e a Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, S.A., proprietária 
do Grande Hotel são certamente os maiores operadores turísticos das Caldas da Felgueira e as 
respectivas empresas, sem qualquer dúvida, também detêm os maiores investimentos feitos na 
localidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Acontece porém que, apesar de sentirmos que a localidade termal não teve a atenção devida 
pelas anteriores vereações, não nos parece positiva esta forma de protesto. Em entrevista de 
ontem à Lusa e também à Rádio Renascença, tive oportunidade de expressar o nosso 
entendimento sobre este assunto. ---------------------------------------------------------------------------
---- Assim, transmiti a esses órgãos de comunicação social que, apesar do abandono no passado, 
sentimos existir na autarquia vontade de desenvolver as Caldas da Felgueira, e que, da nossa 
parte, temos todo o interesse nesta colaboração. ---------------------------------------------------------
---- Renovo os meus cumprimentos e, subscrevo-me com elevada estima e consideração.� -------
---- A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------     
  

5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.ºs 11 e 12, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.ºs 11 e 12, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------  
  

6 � LOTEAMENTOS 
 

6.1.ALTERAÇÕES AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/83 � CABEÇO � 
FOLHADAL. PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA -  REQUERENTES: LUIS FILIPE 
DE FIGUEIREDO PEREIRA E OUTRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Alterações ao Alvará de Loteamento n.º 8/83 � Cabeço � Folhadal. Requerente: Luis Filipe 
de Figueiredo Pereira e outra. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informação dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 12 de Junho de 2007, 
procedeu-se à abertura de um período de discussão pública que terminou no dia 18 de Julho de 
2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a alteração requerida pelo Sr. Luis Filipe de Figueiredo Pereira e outra de acordo 
com o processo entregue nestes Serviços, procedendo-se assim à alteração, que consiste na 
alteração dos afastamentos aos limites do lote, aumentando a área de implantação de 100 m2 
para 154 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a alteração que dará origem a um aditamento ao alvará inicial com 
as seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------------
---- - 2 b) 1) Relativamente ao lote n.º 53, a implantação a erigir no lote deverá observar-se  o 



 
Fls.__________ 

Reunião de 31-07-2007 

 

17 

descrito, bem como os afastamentos indicados na planta de síntese � Desenho n.º 6 (folha n.º 
205). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 2 d) Relativamente ao lote n.º 53: --------------------------------------------------------------------
----  - d) 1) Área total de implantação � 154 m2; ---------------------------------------------------------
---- - d) 2) Área bruta de construção total � 300 m2. -----------------------------------------------------
---- Mantêm-se as restantes prescrições do alvará n.º 8/83 na parte que não foi revogada. --------
---- Atendendo a que não há alteração da área bruta de construção, as taxas iniciais mantêm-se, 
não havendo lugar a qualquer pagamento. ----------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao Alvará de Loteamento n.º 
8/83 � Cabeço � Folhadal, em que são requerentes Luis Filipe de Figueiredo Pereira e outra, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
  

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO, COM  FINS 
INDUSTRIAIS. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: JOSÉ FERNANDO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno, com fins industriais. Local. Nelas. Requerente: 
José Fernando.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
do seu terreno, sito ao �Chão de Grou�, em Nelas, descrito sob o artigo 6790, a fim de o 
arborizar com eucaliptos. ------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ----------------------------------------------------------
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, de 
acordo com o regulamento do PDM de Nelas. -----------------------------------------------------------
---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção de Serviços das Florestas (DGRF), nos termos do n.º 
2, do artigo 1.º, do D.L. n.º 139/89, de 28/04. ------------------------------------------------------------
---- -  c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. --------------------
---- 3. Da sua análise pode-se concluir que: ---------------------------------------------------------------
---- - a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no n.º 1, do 
artigo 56.º, do Regulamento do PDM. ---------------------------------------------------------------------
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer 1044/FP/07, de 
23/05/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - c) O requerente já solicitou autorização à DGRF para plantação de eucaliptos na 
propriedade em apreço. --------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. Mais informo que o requerente deverá ser 
informado do parecer da DGRF, com referência 1044/FP/07, de 23/05/2007. ----------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Presente também o ofício n.º 1044/FP/07, datado de 23 de Maio de 2007, da Direcção-Geral 
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dos Recursos Florestais, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Pedido de parecer sobre licenciamento de arborização de um terreno com espécies 
florestais de rápido crescimento � Eucalipto. Local: Chão do Grou � Nelas. Requerente: José 
Fernando. Pedido de parecer ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril. ----------------
---- Conforme solicitado por V.ª Ex.ª para emissão de parecer sobre a mobilização de solo 
requerida  pelo proprietário acima citado, para o prédio rústico denominado Chão do Grou, com 
o artigo n.º 6790, com uma área aproximada de 9.500 m2, após vistoria temos a informar: -------
---- 1 � A propriedade visitada encontra-se devidamente mobilizada, em espaço florestal e com 
bons acessos. A espécie utilizada, o eucalipto glóbulos, está perfeitamente  adaptada ao local, 
verificando-se bons desenvolvimentos vegetativos, sem problemas fitossanitários, nos 
povoamentos existentes no concelho de Nelas. Poderemos ainda referir que neste concelho, 
integrado na Sub-Região Terras do Dão, esta espécie é de incentivar e privilegiar, para 
povoamentos explorados em alto fuste/talhadia para produção de lenho, conforme descrito no 
Decreto-Regulamentar n.º 7/2006, de 18 de Junho; ------------------------------------------------------
---- 2 � A propriedade, com um solo de profundidade média, derivado de granítico, com 
reduzida pedregosidade e com um afloramento rochoso, declive a rondar em média os 8% que 
não impedem a mobilização, sempre segundo as curvas de nível e nunca segundo as linhas de 
maior declive, o que não provocará o ravinamento nem erosão do solo com uma ripagem 
cruzada. Assim sendo nada há a opor nesta matéria; ----------------------------------------------------
---- 3 � De acordo com a visita ao local, a marcação nas cópias da Carta de Ordenamento e 
Carta de Condicionantes da Câmara Municipal, o terreno em causa encontra-se inserido em 
�espaço florestal�, atestado em 24 de Novembro de 2006, pelo GTF de Nelas, rodeado de 
pinhais com problemas graves de sanidade e com áreas enormes de matos, que constituem um 
perigo, no que diz respeito aos incêndios florestais, não havendo condicionantes constantes do 
PDM, nomeadamente ao nível da RAN e REN. No entanto V.ª Ex.ª melhor apreciará e decidirá; 
---- 4 - Considerando que é intenção do proprietário a plantação de eucaliptos na propriedade 
em apreço, e tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, o mesmo já solicitou a 
respectiva autorização à DGRF.� ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de 
terreno, com fins industriais, sito em Nelas, em que é requerente José Fernando, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------  
 ---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA RELATIVA À CONSTRUÇÃO DE UMA 
INSTALAÇÃO DE LAR DE 3.ª IDADE. LOCAL: CASAL SANCHO. REQUERENTE: 
ELSA MARIA ABRANTES LOUREIRO RODRIGUES. CLASSIFICAÇÃO COMO 
EMPREENDIMENTO DE INTERESSE CULTURAL E SOCIAL - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 10 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Informação prévia relativa à construção de uma instalação de lar de 3.ª Idade. Local: Casal 
Sancho. Requerente: Elsa Maria Abrantes Loureiro Rodrigues. Classificação como 
empreendimento de interesse cultural e social. Aprovação.---------------------------------------------
---- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 1) A requerente solicita uma informação prévia relativa à construção de um lar de 3.ª Idade, 
com as dimensões 12,00x27,00 metros (Área bruta de 324,00 m2), num terreno com área de 
14.390,00 m2, rústico, sito à �Quintinha�, em Santar, artigo 388 e descrito na certidão de registo 
predial da Conservatória sob o número 1133, de 94/11/17. --------------------------------------------
---- 2) De acordo com o Regulamento do Plano Director Municipal, aprovado em Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 66/93, de 12 de Novembro, esta construção localiza-se no espaço 
agrícola de Santar, Outros Solos Agrícolas, não incluídos em REN ou RAN.------------------------
---- 3) Nestes solos apenas poderão ser licenciadas edificações ou alterados usos (para 
habitação, turismo de habitação, agro-turismo, turismo rural, hotelaria, instalação de agro-
indústrias ou exploração florestal), nas seguintes condições cumulativas: ---------------------------
---- - a) Dimensão mínima da parcela de 5.000,00 m2; --------------------------------------------------
---- - b) Máximo de 2 pisos ou 7,50 metros de cércea; --------------------------------------------------
---- -  c) Área máxima de construção é obtida através do índice de utilização de 0,05; -------------
---- Assim, visto que a utilização de um edifício como Lar de 3.ª Idade (Serviço) não se 
enquadra nos usos permitidos para este tipo de solo, foi solicitado parecer à CCDR do Centro. � 
---- 4) Em resposta ao nosso ofício n.º 31, de 08/01/2007, a CCDR do Centro informa que �não 
foi detectada qualquer servidão ou restrição de utilidade pública que obrigue à emissão de 
parecer�, sendo da �competência dessa Câmara Municipal� a apreciação da pretensão face às 
�normas e regulamentos legais aplicáveis�. ---------------------------------------------------------------
---- Mais informam que, �do ponto de vista desta CCDR, a pretensão reúne condições para 
poder ser encarada favoravelmente, pelo facto de se integrar nas disposições do regulamento do 
Plano Director Municipal (PDM) de Nelas�, de acordo com o parecer da CCDR n.º 701973, de 
20/06/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 5) Até à data, foram emitidos os seguintes pareceres: ----------------------------------------------
---- - a) Do SNB, com referência n.º P-049867/2007, com o n.º 143, de 16/01/2007: --------------
------ - Não vê objecção à localização do estabelecimento. ---------------------------------------------
---- - b) Do Delegado de Saúde, com referência n.º 63, de 31/01/07: ---------------------------------
------ - Considera viável a construção no local previsto. ------------------------------------------------
---- - c) Segurança Social de Viseu, com referência Gab Arq, de 07/03/2007: ----------------------
------ - Nada tem a opor à pretensão. -----------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a requerente já foi informada dos citados pareceres. -------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 6) Embora o Regulamento do PDM de Nelas não preveja a construção/utilização de 
serviços neste espaço, no seguimento do parecer da CCDR n.º 701973, de 20/06/2007,  como se  
integra nas disposições do artigo 55.º (alínea b), c) e d), do n.º 1 e n.º 3, nomeadamente na 
dimensão da parcela, n.º de pisos, infra-estruturas e por se poder enquadrar como um 
empreendimento de indiscutível interesse social ou cultural, a pretensão reúne  condições para 
ser encarada favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------
---- 7) Assim sendo, caso V.ª Ex.ª concorde em classificar este Lar de 3.ª Idade com um 
empreendimento de interesse social e cultural, de acordo com o Regulamento do Plano Director 
Municipal, aprovado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/93, de 12 de Novembro, 
não vejo inconveniente na pretensão, desde que respeite as seguintes condições: ------------------
---- - a) Garanta a distância mínima de 5,00 metros aos limites do terreno, ficando à 
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consideração dos Serviços a aprovação do local de implantação; -------------------------------------
---- - b) Deverá garantir um acesso com a largura mínima de 6,00 metros, devendo ser este 
público e pavimentado; --------------------------------------------------------------------------------------
---- - c) Máximo de 2 pisos ou 7,50 metros de cércea; --------------------------------------------------
---- - d) Área máxima de construção é obtida através do índice de utilização de 0,05; -------------
---- - e) Deverá garantir um parqueamento na razão de 10% da área total edificada; ---------------
---- - f) Deverá prever uma integração paisagística e protecção ambiental; --------------------------
---- - g) O tratamento dos efluentes deverá ser feito através de órgão depurador adaptado às 
características dos efluentes produzidos e capacidade do meio receptor; -----------------------------
---- - h) O projecto do licenciamento do lar da 3.ª Idade deverá observar as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente o D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações; Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; R.G.E.U.; Despacho Normativo 
n.º 12/98, de 25/02; Portaria n.º 987/93, de 06/10; D.L. n.º 163/2006, de 08/08 e outras que se 
julguem convenientes; ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - i) As especialidades a apresentar  serão função do tipo de obra a executar; -------------------
---- 8) A requerente deverá ser informada do parecer da CCDR, n.º 701973, de 20/06/2007. -----
---- Mais se informa que o conteúdo da informação prévia vincula as entidades competentes na 
decisão sobre o eventual pedido de licenciamento, desde que tal seja apresentado no prazo de 
um ano a contar da data da notificação da mesma ao requerente, nos termos do n.º 1, do Art.º 
17.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações. ---------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a classificação como empreendimento de 
interesse cultural e social referente à construção de uma instalação de lar de 3.ª Idade, sito em 
Casal Sancho, em que é requerente Elsa Maria Abrantes Loureiro Rodrigues, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues 
 7.3.PEDIDO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO 
ENTERRADO DE ARMAZENAGEM DE GÁS PROPANO, CONSTITUÍDA POR 
RESERVATÓRIO DE 2,50 M3, EM LAPA DO LOBO. LOCAL: RUA DE SANTA 
CATARINA, N.º 11, EM LAPA DO LOBO. REQUERENTE: CARLOS MANUEL 
ANTUNES DA CUNHA TORRES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de construção de um reservatório enterrado de armazenagem de gás 
propano, constituída por reservatório de 2,50 m3, em Lapa do Lobo. Local: Rua de Santa 
Catarina, n.º 11, em Lapa do Lobo. Requerente: Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres.-------
---- 1 � No dia 19/07/2007 foi efectuada a vistoria inicial, destinada a avaliar o local, segundo o 
ponto 3 do artigo 12.º do D.L. n.º 267/2002, de 26/11. Os peritos pronunciaram-se de forma 
favorável, desde que seja instalado de acordo com o projecto de instalação apresentado. ---------
---- 2 - De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº. 177/01, de 4 de Junho e Decreto-Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, nada a 
opor à aprovação do projecto de construção do reservatório enterrado, desde que cumpridas 
todas as disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no R.G.E.U., no 
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P.D.M., auto de vistoria n.º 1 e  outra legislação aplicável.---------------------------------------------
---- 3 � O requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela direcção técnica da 
obra, antes do levantamento da licença de construção; --------------------------------------------------
---- 4 � Mais informo que, após a conclusão da instalação do reservatório, o promotor deverá 
requerer a vistoria final, de forma a verificar se a instalação reúne condições para a concessão 
da licença de exploração. ------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de construção de um 
reservatório enterrado de armazenagem de gás propano, constituída por reservatório de 2,50 m3, 
sito na Rua de Santa Catarina, n.º 11, em Lapa do Lobo, em que é requerente Carlos Manuel 
Antunes da Cunha Torres, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM ARMAZÉM DE 
VINHOS. LOCAL: AV.ª 25 DE ABRIL, EM SANTAR. REQUERENTE: MARIA ELISA 
SAMPAIO PINA SIMÕES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um armazém de vinhos. Local: Av.ª 25 de 
Abril, em Santar. Requerente: Maria Elisa Sampaio Pina Simões.-------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços 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. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08,00 h 
às 18,00 h, com  paragem para almoço das 12,00 h às 13,00 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de um armazém de vinhos, sito na Av.ª 25 de Abril, em Santar, em que é requerente Maria Elisa 
Sampaio Pina Simões, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO 
DE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO 
MONTEIRO, R/CH ESQUERDO, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
COIMBRAS CIA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de estabelecimento de comércio de materiais de 
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construção. Local: Rua Dr. Abílio Monteiro, R/CH Esquerdo, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Coimbras Cia, Ld.ª ----------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços 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. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09,00 h 
às 19,00 h, com  paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h de Segunda a Sexta-Feira, das 
09,00 h as 13,00 h ao Sábado e encerramento ao Domingo.--------------------------------------------
----- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de 
horário de estabelecimento de comércio de materiais de construção, sito na Rua Dr. Abílio 
Monteiro, R/CH Esquerdo, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Coimbras Cia, 
Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.- 
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UMA SERRALHARIA. 
LOCAL: RUA DR. EURICO DO AMARAL, N.º 30-A, EM VILAR SECO. 
REQUERENTE: AUGUSTO MARTINS DA COSTA � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de uma serralharia. Local: Rua Dr. Eurico do 
Amaral, n.º 30-A, em Vilar Seco. Requerente: Augusto Martins da Costa. --------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços 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. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08,00 h 
às 22,00 h, com  paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de uma serralharia, sita na Rua Dr. Eurico do Amaral, n.º 30-A, em Vilar Seco, em que é 
requerente Augusto Martins da Costa, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
 7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UM PARQUE DE 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA. LOCAL: RUA PROFESSOR BIDARRA, EM CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: ENCOSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para um parque de animação turística. Local: Rua 
Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira. Requerente: Encosta do Sol Empreendimentos 
Turísticos, 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, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snacks-bares, self-
services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da 
semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado.---------------------------------------------------------------------------------
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---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08,00 h 
às 2,00 h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para um parque de animação turística, sito na Rua Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira, 
em que é requerente a firma Encosta do Sol Empreendimentos Turísticos, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
 7.8.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO CAFÉ-BAR �A 
TASQUINHA�. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, N.º 03, EM NELAS. 
REQUERENTES: RITA ALEXANDRA BRITO CARDOSO DAS NEVES HENRIQUES 
E JOSÉ ALBERTO PINTO DA FRANÇA RAPOSO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alteração do mapa de horário do café-bar �A Tasquinha�. Local: Largo Vasco 
da Gama, n.º 03, em Nelas. Requerentes: Rita Alexandra Brito Cardoso das Neves Henriques e 
José Alberto Pinto da França Raposo.----------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 7.º do mesmo regulamento, em 
conjugação com  a deliberação Camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares), poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. --------------------------------------------------------------
---- III. No ano de 2006 o horário de funcionamento do estabelecimento foi das 10,00 horas às 
02,00 horas. Mas, o requerente solicita agora a alteração do horário das 12,00 horas às 04,00 
horas e encerramento semanal ao Domingo.--------------------------------------------------------------
---- IV. Assim e de acordo com o enunciado nos pontos I e II da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário requerida, desde que às Segundas, 
Terças, Quartas e Quintas-feiras o estabelecimento encerre às 02,00 h, podendo encerrar às 
04,00 h às Sextas-feiras, Sábados e véspera de feriados.------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de alteração do mapa de horário 
do café-bar �A Tasquinha�, sito no Largo Vasco da Gama, n.º 03, em Nelas, em que são 
requerentes Rita Alexandra Brito Cardoso das Neves Henriques e José Alberto Pinto da França 
Raposo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � ESTABELECIMENTOS 
DE COMÉRCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
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Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 455, de 04/07/2007 � mercearia da firma Pingo Doce, Distribuição 
Alimentar, S.A., sito em Vale de Senhorim, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09,00 h às 21,00 h, de 04 de Julho a 16 de Setembro e das 09,00 h às 20,30 h de 17 de Setembro 
a 31 de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 458, de 05/07/2007 � mini-mercado �Flamingo�, de Francisco 
Pinto, sito na Rua Arquitecto Keil do Amaral, n.º 13, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09,00 h às 19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,300 h e 
encerramento semanal ao Domingo.------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 459, de 05/07/2007 � mini-mercado de José Luis de Carvalho Pedro 
Dias, sito na Rua Professor Sampaio, n.º 33, em Aguieira, com o horário de funcionamento 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 461, de 05/07/2007 � estabelecimento de comércio a retalho de 
vestuário, de Mariana Pereira Patinha Fernandes, Lda., sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos 
Santos, Loja 07, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09,00 h às 19,30 
h, com paragem para almoço das 13:00 h ás 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ------
---- - Registo de entrada n.º 462, de 05/07/2007 � pronto-a-vestir de Andrea Ricarda Borges 
Lopes de Jesus, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja A, R/Ch direito, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 09,00 h às 19,00 h de Segunda a Sexta-Feira, das 09,00 às 
18,00 h ao Sábado, com paragem para almoço das 12,30 h ás 14,00 h e encerramento semanal 
ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----- - Registo de entrada n.º 464, de 05/07/2007 � papelaria e tabacaria �Acipreste�, de Maria 
Alice Fraga de Carvalho, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 10, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 8,30 h às 19,00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 465, de 06/07/2007 � ourivesaria e relojoaria, de António Mendes 
de Almeida, sito na Rua do Cimo do Povo, n.º 23, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 09,00 h às 19,00 h de Segunda a Sexta-Feira, com paragem para almoço das 
12,30 h às 14,30 h, das 09,00 h às 13,00 h ao Sábado e encerramento semanal ao Domingo.-----
---- - Registo de entrada n.º 466, de 06/07/2007 � oficina de manutenção e reparação de 
motociclos, de Manuel Ferreira João, sito na Rua da Estação, n.º 173, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 09,00 h às 20,00 h, com paragem para almoço das 13,00 h 
às 14,00 h e encerramento semanal ao Domingo.---------------------------------------------------------
----- - Registo de entrada n.º 469, de 09/07/2007 � estabelecimento de venda de 
electrodomésticos da firma Electro F.J.F. Comércio de Electrodomésticos e Gás, Ld.ª, sito na 
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Rua da Estrada, n.º 46, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09,00 h às 
19,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 471, de 10/07/2007 � �Mini-Mercado Central�, de António 
Marques Ferreira, sito na Rua Direita, n.º 04, em Vila Ruiva, com o horário de funcionamento 
das 06,30 h às 20,00 h. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 485, de 19/07/2007 � �Pensão Passarinho do Frio�, de Maria Ester 
Marques, Herdeiros, sito na Rua da Botica, n.º 15, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 08,00 h às 24,00 h.----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 486, de 19/07/2007 � estabelecimento de comércio a retalho de 
produtos diversos, de Lin Jianliang, sito na Av.ª João XXIII,  bloco 6, loja 01, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h.--------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS (CAFÉS, CERVEJARIAS, 
CASAS DE CHÁ, RESTAURANTES, SNACK-BARES, SELF-SERVICES E 
ESTABELECIMENTOS ANÁLOGOS) � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários.---------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os  
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 454, de 04/07/2007 � �Café Canense�, de Maria Ester Tavares 
Rodrigues Andrade, sito no Largo 2 de Agosto, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07,00 h às 02,00 h.---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 463, de 05/07/2007 � café � cervejaria � �Cervejaria Rua Direita�, 
de António Fernando Correia de Amaral, sito na Rua Direita, n.º 34, em Aguieira, com o 
horário de funcionamento das 07,00 h às 02,00 h.--------------------------------------------------------
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---- - Registo de entrada n.º 471, de 10/07/2007 � cervejaria �Café Central�, de António 
Marques Ferreira, sito na Rua Direita, n.º 04, em Vila Ruiva, com o horário de funcionamento 
das 06,30 h às 24,00 h. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 495, de 23/07/2007 � Restaurante Self-Service �Domcaseiro�, de 
Manuel Carlos Ferreira dos Santos, sito na Av.ª Joaquim Henriques, n.º 19-A, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 07,00 h às 24,00 h encerramento semanal ao Domingo.------------ 
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, 
casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e estabelecimentos análogos) do Concelho 
de Nelas atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 7.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA 02, N.º 02, EM NELAS. REQUERENTE: CAFÉ DAS 
TOIÇAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua 02, n.º 02, 
em Nelas. Requerente: Café das Toiças, Ld.ª -------------------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa  área de 30,00 metros quadrados (6,00 x 5,00 m), durante os meses 
de Julho, Agosto e Setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �Marquês-Bar�. 
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente ao pedido. -------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de ocupação da 
via pública com esplanada, sita na Rua 02, n.º 02, em Nelas, em que é requerente o Café das 
Toiças, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: BAIRRO DAS TOIÇAS, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA 
LUISA ROCHA CRUZ TAVARES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Bairro das 
Toiças, em Nelas. Requerente: Maria Luisa Rocha Cruz Tavares -------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa  área de 5,00 metros quadrados (2,50 x 2,00 m), no período de 20 
de Julho de 2007 a 20 de Setembro de 2007 (dois meses), em frente ao seu estabelecimento 
�Petiscos-Bar�. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente ao pedido. -------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
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pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de ocupação da 
via pública com esplanada, sita no Bairro das Toiças, em Nelas, em que é requerente Maria 
Luisa Rocha Cruz Tavares, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS, N.º 104, EM NELAS. 
REQUERENTE: ESCRITA BAR, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo João de 
Deus, n.º 104, em Nelas. Requerente: Escrita Bar, Ld.ª -------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa  área de 15,00 metros quadrados, durante os meses de Junho, Julho 
e Agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �O Escritório�. ------------------------ 
---- II. Da visita ao local por estes Serviços de Fiscalização, verificou-se que o requerente 
pretende ocupar mais área que a solicitada, nomeadamente 30,00 metros quadrados (6,00 x 
5,00). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente ao pedido. ------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras numa área de 30,00 metros quadrados, desde que a mesma não 
prejudique a circulação das pessoas que circulam no passeio em frente ao estabelecimento, 
devendo o requerente deixar uma passagem livre entre a esplanada e o referido estabelecimento. 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de ocupação da 
via pública com esplanada, sita no Largo João de Deus, n.º 104, em Nelas, em que é requerente 
a firma Escrita Bar, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA FONTE DA EIRA/RUA D. AFONSO HENRIQUES, EM 
NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DIOGO MANTA FIGUEIREDO 
TAVARES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua Fonte da 
Eira/Rua D. Afonso Henriques, em Nelas. Requerente: Maria de Fátima Diogo Manta 
Figueiredo Tavares -------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa  área de 15,00 metros quadrados (5,00 x 3,00 m), durante os meses 
de Junho, Julho e Agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �Cantinho dos 
Petiscos�. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente ao pedido. -------------------
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de ocupação da 
via pública com esplanada, sita na Rua Fonte da Eira/Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, em 
que é requerente Maria de Fátima Diogo Manta Figueiredo Tavares, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
7 .15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
UM ANÚNCIO LUMINOSO DE DUPLA FACE. LOCAL: RUA PROFESSOR 
BIDARRA, EM CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: JAIME MANUEL DE 
OLIVEIRA ALVADIA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso de dupla 
face. Local: Rua Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira. Requerente: Jaime Manuel de 
Oliveira Alvadia ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente  da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso de dupla face, no edifício onde funciona o snack-bar do empreendimento 
turístico �Encosta do Sol�, edifício este que se encontra totalmente dentro do terreno do 
referido empreendimento, a vários metros da via pública, conforme o descrito nas peças escritas 
e desenhadas, apresentadas pelo requerente. --------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- - a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; -------------------
---- - b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para 
os transeuntes do empreendimento. ------------------------------------------------------------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes da instalação e manutenção dos suportes 
publicitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um anúncio luminoso de dupla face, sito na Rua Professor Bidarra, em 
Caldas da Felgueira, em que é requerente Jaime Manuel de Oliveira Alvadia, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
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7.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
UM ANÚNCIO LUMINOSO MONO-FACE. LOCAL: QUINTA DO POMAR, LOTE 04, 
R/CH ESQ., EM NELAS. REQUERENTE: CARLA CECÍLIA DA COSTA DUARTE 
MARQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso mono-
face. Local: Quinta do Pomar, lote 04, R/Ch Esq., em Nelas. Requerente: Carla Cecília da Costa 
Duarte Marques -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente  da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso, no edifício onde funciona o estabelecimento de comércio de vestuário de 
bebé e criança �Beija Flor�, conforme o descrito nas peças escritas e desenhadas, apresentadas 
pelo requerente. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- - a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; -------------------
---- - b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para 
os transeuntes do estabelecimento. -------------------------------------------------------------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes da instalação e manutenção dos suportes 
publicitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um anúncio luminoso mono-face, sito na Quinta do Pomar, lote 04, R/Ch 
Esq., em Nelas, em que é requerente Carla Cecília da Costa Duarte Marques, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
 7.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
UM PAINEL AMOVÍVEL. LOCAL: LARGO SANTO ANTÓNIO, LOJA A, EM 
NELAS. REQUERENTE: OLINDO AMARAL, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um painel amovível. Local: 
Largo Santo António, Loja A, em Nelas. Requerente: Olindo Amaral, Ld.ª -------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
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fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente  da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
painel amovível, junto ao Bar, Pizzaria e Gelataria �Sarita�, conforme o descrito nas peças 
escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- - a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; -------------------
---- - b) o referido painel não impeça a livre circulação dos transeuntes do local.. ------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes da instalação e manutenção dos suportes 
publicitários.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento de publicidade 
para colocação de um painel amovível, sito no Largo Santo António, Loja A, em Nelas, em que 
é requerente a firma Olindo Amaral, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
7.18.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE PLACARD PARA 
DIVULGAÇÃO DE UM FESTIVAL. REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
PEDRO DO SUL � APROVAÇÃO 
---- Presente um fax datado de 19 de Julho de 2007 da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Festival Internacional de Danças Populares � Andanças 2007. ----------------------------------
---- No âmbito do Festival Andanças, vimos solicitar a V.ª Ex.ª autorização para colocação de 
placard � 180/m para divulgação do referido Festival. --------------------------------------------------
---- O Andanças decorrerá de 30 de Julho a 5 de Agosto, pelo que colocaríamos o placard a 
partir de 20 de Julho e responsabilizar-nos-íamos pela sua recolha a partir do dia 5 de Agosto.� 
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 23 de Julho 
de 2007, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de autorização para a colocação de placard para divulgação de um festival. 
Requerente: Câmara Municipal de São Pedro do Sul.----------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara autorização para a colocação de um placard a 
partir de 20 de Julho, a publicitar a realização do Festival Internacional de Danças Populares � 
Andanças 2007, que decorrerá de 30 de Julho a 05 de Agosto do corrente ano. ---------------------
----  II. Nos termos do disposto no artigo 7.º e a alínea d) do artigo 8.º do Regulamento de 
Publicidade do Município de Nelas, os anúncios de organismos públicos estão dispensados de 
apresentação de projecto de execução de licenciamento e do pagamento das respectivas taxas. � 
---- III. Assim e de acordo com o enunciado nos pontos I e II da presente informação, não vejo 
qualquer inconveniente no solicitado, devendo isentar-se o requerente da apresentação do 
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projecto e pagamento de taxas, desde que: ----------------------------------------------------------------
---- - a) o referido placard não seja afixado em imóveis classificados ou equiparados de valor 
concelhio, imóveis onde funcionem serviços públicos, templos de culto, cemitérios, árvores e 
espaços verdes, candeeiros, postes de iluminação pública e elementos do mobiliário urbano ou 
nos lugares onde seja prejudicada a visibilidade de placas toponímicas e dos sinais de trânsito; -
---- - b) esta autarquia seja informada dos locais previstos para a afixação.--------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de autorização para a colocação 
de placard para divulgação de um festival, em que é requerente a Câmara Municipal de São 
Pedro do Sul, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
ENCERRAMENTO 

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


