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ACTA Nº. 13 
                                     
                                    ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE NELAS,  REALIZADA EM ONZE DE JULHO DE DOIS MIL 
E SEIS 

 
---- Aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Nelas e edifício dos 
Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a presidência 
da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
estando presentes os Senhores Vereadores Eng. João Manuel Correia dos Santos, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro.------------------------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 27 de Junho 
de 2006, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 194.738,68 � (cento e noventa e quatro mil 
setecentos e trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
158.296,40 � (cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e seis euros e quarenta 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para análise no Período de Antes da Ordem do Dia.---- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 - OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.BENEFICIAÇÃO DA RUA GAGO COUTINHO - ARRANJO DO LARGO DAS 4 
ESQUINAS, EM NELAS - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Rua Gago Coutinho � Arranjo do Largo das 4 Esquinas, em Nelas�, 
adjudicada à firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., pela importância de 14.689,14 � 
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(catorze mil seiscentos e oitenta e nove euros e catorze cêntimos), de acordo com o documento 
elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.--------------------------
1.2.SANEAMENTO DO SECTOR SUL/NORTE NELAS/FOLHADAL - ETAR DO 
FOLHADAL - CONTA FINAL  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra de �Saneamento do 
Sector Sul/Norte Nelas/Folhadal � ETAR do Folhadal�, adjudicada à Firma Amadeu Gonçalves 
Cura & Filhos, Ldª., pela importância de 71.363,62 � (setenta e um mil trezentos e sessenta e 
três euros e sessenta e dois cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião.----------------------------------------------------- 
1.3.ESTRADA MUNICIPAL MOREIRA � NELAS � EXPROPRIAÇÃO � 
RECTIFICAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------
----  �E. M. Moreira � Nelas � Expropriações � Rectificação.------------------------------------------
---- I. Em reunião de 2 de Março de 2006, aprovou a Ex.mª. Câmara a expropriação a Acácio 
Marques Pereira considerando, por lapso, como pinhal o terreno ocupado pela estrada, pelo que 
o valor unitário foi de 1�/m2.--------------------------------------------------------------------------------
---- Face à reclamação do proprietário, estes Serviços confirmam que se trata de terreno de 
cultivo, sendo o valor unitário pago nas expropriações desta estrada para este uso do solo de 
1,5�/m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. O terreno ocupado tem a área de 318,00 m2, pelo que o acréscimo a pagar é o seguinte:--
---- 318,00 m2 x 0.50 �/m2 = 159,00 �.---------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª. a superior decisão.�. -----------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de 159,00 � (cento 
e cinquenta e nove euros) ao proprietário Acácio Marques Pereira, referente ao acréscimo da 
quantia autorizada em reunião de 2 de Março de 2006 relativamente à aquisição de uma parcela 
de terreno para a obra de �Estrada Municipal Moreira - Nelas�, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
1.4.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 697.670,00 �, DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2006 � 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
CENTRO � PARECER 
---- Na sequência da deliberação de 13 de Junho de 2006, foi presente à reunião o parecer 
solicitado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para apreciação 
das propostas abertas naquela reunião, referentes ao concurso público de contracção de 
empréstimo no valor de 697.670,00 �, destinado a financiar os projectos de investimento das 
Grandes Opções do Plano de 2006, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Informação nº. 164/DRAL � Data: 7 de Julho de 2006.-------------------------------------------
---- Análise de Propostas de Empréstimo M/L Prazo para financiamento de investimentos 
(Câmara Municipal de Nelas).-------------------------------------------------------------------------------
---- Foram apresentadas seis propostas de financiamento, por parte das instituições bancárias. --
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---- As modalidades das propostas apresentadas são idênticas.---------------------------------------- 
O que diferencia as propostas apresentadas é essencialmente a taxa de juro, já que as restantes 
condições são muito semelhantes. O custo do capital  é indexado à taxa Euribor, acrescida de 
um �spread�.---------------------------------------------------------------------------------------- A 
proposta cujo custo de capital é mais baixo é a apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, 
conforme se pode ver na hierarquização que se segue:------------------------------------------------ 
ENTIDADES ------------------------------------------------------ SPREAD ----------------------- 1º.- 
Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------- 0,087 %; ----------------------- 2º. 
� Banco Espírito Santo ----------------------------------------------- 0,09 %;------------------------- 3º. 
� BPI -------------------------------------------------------------------  0,1 %;-------------------------- 4º. 
� Millennium BCP ---------------------------------------------------- 0,15%;------------------------- 5º. 
- Totta ------------------------------------------------------------------- 0,35%;------------------------- 6º. 
� Crédito Agrícola ----------------------------------------------------- 1,75%.�.----------------------- A 
Câmara, face ao parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
atrás descrito, e para os efeitos a que se refere a alínea d), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou, por 
maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Engº. João 
Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de 
Pais Monteiro, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a contratação do empréstimo 
em causa, remetendo-se-lhe as propostas das entidades bancárias, o parecer atrás descrito e o 
mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município.--------------------------------- 
 

2 - ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - AQUISIÇÃO DE TERRENO A ANA MARIA 
FIGUEIREDO CABRAL LUZIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Julho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas - Aquisição de terreno a Ana Maria Figueiredo Cabral Luzio.-----
---- Atendendo a que, de acordo com o espaço industrial definido em PDM, ainda há cerca de 6 
ha de terreno livre incluído na Zona Industrial de Nelas, seria conveniente adquiri-los, não só 
para possibilitar a instalação de mais investidores, como para esgotar o espaço destinado à 
indústria, o que seria importante para a nova definição deste espaço a ter em conta na Revisão 
do PDM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, havendo um proprietário interessado em vender, solicito a Vª. Exª. autorização para 
adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------------------------------------------------
---- Artigo matricial 5520, sito ao �Cadoiço� com a área de 14.380,00 m2, confrontando a Norte 
com Caminho, a Nascente e Sul com Caminho (Servidão) e a Poente com Alberto Pais Cabral.-
---- O terreno localiza-se ao longo da estrada para a Quinta da Cagunça, depois das instalações 
da firma �A. Couto�.------------------------------------------------------------------------------------------
---- O proprietário vende-o pelo preço unitário de 2,25 �/m2, sendo o valor total:-------------------
---- - 14.380 m2 x 2,25 �/m2 = 32.355,00 �.---------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------------
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---- Atendendo à localização do terreno que apresenta grande frente para a estrada, o preço 
unitário encontra-se dentro dos preços praticados na região, pelo que se julga ser de aceitar.-----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 32.355,00 � (trinta e dois 
mil trezentos e cinquenta e cinco euros) à proprietária Ana Maria Figueiredo Cabral Luzio, 
referente à aquisição de terreno para a Zona Industrial de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 

3 � CONTABILIDADE 
3.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Junho de 2006, no total de 1.207.609,05 � (um milhão duzentos e sete mil 
seiscentos e nove euros e cinco cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
39.995,07 � (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco euros e sete cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade.---------- 
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Engº. João Manuel Correia dos 
Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, 
apresentaram a declaração que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista, usando as prerrogativas que a lei lhe confere, 
solicitam lhes sejam facultados, por escrito, esclarecimentos sobre os pagamentos constantes da 
listagem presente neste ponto e nesta reunião, nomeadamente a que obra, evento ou serviço se 
refere cada um dos pagamentos com os números a seguir  indicados, constantes daquela 
listagem:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Nr 1904; 2074; 2093; 2094; 2095; 2100; 2101; 2122; 1781; 2139; 2140; 2141; 2164; 2174; 
2170; 2190; 2221; 2231; 2232; 1989; 2096; 2237; 2238; 2239 e 1822. ------------------------------
---- Solicitam ainda que, conforme pedido verbalmente em reuniões anteriores, as listagens de 
pagamentos de facturação diversa, presentes para conhecimento às reuniões de Câmara, sejam 
complementadas com informação da data de emissão do respectivo documento e da prestação 
do serviço ou fornecimento dos bens a que se referem.�------------------------------------------------ 
 

4 - OBRAS PARTICULARES 
 

4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO  
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 19 de Junho de 2006 e 30 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 19 de Junho de 2006 e 30 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 19 de Junho de 2006 e 30 de Junho 
de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.-------------------------
4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 19 
de Junho de 2006 e 30 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a processos de edificação caducados, precedidos de audiência prévia, nos 
termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do Procedimento Administrativo, no período 
compreendido entre 21 de Junho de 2006 e 4 de Julho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo 
V), fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------- 
4.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS. REQUERENTES: ANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 
MENDES E ANTÓNIO DE OLIVEIRA PEREIRA MENDES ABREU. LOCAIS: 
CARVALHAL REDONDO E CANAS DE SENHORIM  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Junho 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
Requerentes: Ana Maria de Oliveira Pereira Mendes e António de Oliveira Pereira Mendes 
Abreu. Locais: Carvalhal Redondo e Canas de Senhorim ----------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
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rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável dos seguintes terrenos rústicos, sendo ½ a favor de cada um:---------------------
---- Registo 1754 � Artigo 5516, sito à Pêra Calva, em Canas de Senhorim;-------------------------
---- Registo 1756 � Artigo 904, sito à Ribeira, em Carvalhal Redondo;-------------------------------
---- Registo 1759 � Artigo 901, sito à Ribeira, em Carvalhal Redondo.-------------------------------
----  IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.----------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes Ana 
Maria de Oliveira Pereira Mendes e António de Oliveira Pereira Mendes Abreu, localizados em 
Carvalhal Redondo e Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------
4.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: MANUEL DE OLIVEIRA PEREIRA 
MENDES E CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA MENDES. LOCAL: SITO 
AO "VALE SALGUEIRO", EM CARVALHAL REDONDO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Junho 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Manuel de Oliveira Pereira Mendes e Carlos Alberto de Oliveira Pereira Mendes. 
Local: Sito ao �Vale Salgueiro�, em Carvalhal Redondo -----------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, artigo 175, localizado em Carvalhal Redondo, sendo ½ a 
favor de cada um.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.-------------------------------------------------------------- 
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---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes Manuel de 
Oliveira Pereira Mendes e Carlos Alberto de Oliveira Pereira Mendes, sito ao �Vale Salgueiro�, 
em Carvalhal Redondo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------
4.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: ALICE DE OLIVEIRA E JORGE DE 
OLIVEIRA PEREIRA MENDES. LOCAL: SITO AO "VALE SALGUEIRO", EM 
CARVALHAL REDONDO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Junho 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Alice de Oliveira e Jorge de Oliveira Pereira Mendes. Local: Sito ao �Vale 
Salgueiro�, em Carvalhal Redondo ------------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, artigo 185, localizado em Carvalhal Redondo, sendo ½ a 
favor de cada um.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.-------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes Alice de 
Oliveira e Jorge de Oliveira Pereira Mendes, sito ao �Vale Salgueiro�, em Carvalhal Redondo, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------- 
4.8.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: MARIA ESTER OLIVEIRA MENDES 
RUSSO E JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA MENDES. LOCAL: SITO AO "VALE 
AGROEIRO OU MOLEDO", EM CANAS DE SENHORIM  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Junho 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-07-2006 

 

8 

---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Maria Ester Oliveira Mendes Russo e João de Oliveira Pereira Mendes. Local: 
Sito ao �Vale Agroeiro ou Moledo�, em Canas de Senhorim ------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- II. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, artigo 7458, localizado em Canas de Senhorim, sendo ½ a 
favor de cada um.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável.----------------------------------------------------------------
-- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico de 
propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com vista 
ao mesmo fim.�.--------------------------------------------------------------------------------------------- -
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes Maria 
Ester Oliveira Mendes Russo e João de Oliveira Pereira Mendes, sito ao �Vale Agroeiro ou 
Moledo�, em Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------
4.9.11.PEDIDO DE LICENCIAMNETO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO 
DO ESTABELECIMENTO DE ARTES GRÁFICAS E MULTIMÉDIA. REQUERENTE: 
SÍMBOLOS ABSTRACTOS - DESIGNE E MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL. LOCAL: 
URBANIZAÇÃO DO FOJO, Nº. 9, R/CH, EM CANAS DE SENHORIM  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da concessão do mapa de horário do estabelecimento de artes 
gráficas e multimédia. Local: Urbanização do Fojo, nº. 9, R/Ch, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Símbolos Abstractos � Designe e Multimédia, Unipessoal. -----------------------------
----  I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3.º do Capítulo II.--------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 h às 19,00 h, com 
paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h durante a semana. Ao sábado funciona das 9,00 h 
às 12,30 h e encerra  ao Domingo.--------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamneto da concessão 
do mapa de horário do estabelecimento de artes gráficas e multimédia, sito à Urbanização do 
Fojo, nº. 9, R/Ch, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Símbolos Abstractos �
Designe e Multimédia, Unipessoal, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
4.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ ROSSIO". 
REQUERENTE: EDUARDO MANUEL PAIS DE SOUSA ARAÚJO. LOCAL: LARGO 
DO ROSSIO, EM AGUIEIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café Rossio�. Local: Largo do Rossio, na Aguieira. Requerente: 
Eduardo  Manuel Pais de Sousa  Araújo.------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, 
artigo 7º., do Capítulo III.------------------------------------------------------------------------------------
----- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitado autorização para colocação de dois toldos, tendo cada um as 
dimensões de 2,00 ml de frente e 1,00 m de avanço, de acordo com a fotografia apresentada.----
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
toldos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
831, de 26/06/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00 h às 2,00 h, 
com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00h.--------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Café Rossio�, sito no Largo 
do Rossio, em Aguieira, em que é requerente Eduardo Manuel Pais de Sousa Araújo, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------- 
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4.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ LOBO NEGRO". 
REQUERENTE: EDUARDO MANUEL PAIS DE SOUSA ARAÚJO. LOCAL: 
AVENIDA 9 DE JULHO, NA LAPA DO LOBO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café Lobo Negro�. Local: Avenida 9 de Julho, na Lapa do Lobo. 
Requerente: Eduardo  Manuel Pais de Sousa  Araújo.---------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, 
artigo 7º., do Capítulo III.------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitado autorização para colocação de dois toldos, tendo cada um as 
dimensões de 2,00 ml de frente e 1,00 m de avanço, e um anúncio luminoso com as dimensões 
de 0,50x0,50 m, de acordo com as fotografias apresentadas.-------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
toldos e do anúncio luminoso.-------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
833, de 26/06/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00 h às 2,00 h, 
com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00h.--------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Café Lobo Negro�, sito na 
Avenida 9 de Julho, em Lapa do Lobo, em que é requerente Eduardo  Manuel Pais de Sousa  
Araújo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO - "BEM HAJA". 
REQUERENTE: ANA ISABEL RAPOSO. LOCAL: RUA DA RESTAURAÇÃO, EM 
NELAS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de restauração � �Bem Haja�. Local: Rua da Restauração, em Nelas. 
Requerente: Ana Isabel Raposo.----------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de restauração poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 
semana, artigo 7º., do Capítulo III.--------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitado autorização para colocação de um anúncio iluminado com as 
dimensões de 3,00x0,80 m, de acordo com a fotografia apresentada.---------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
847, de 28/06/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 12,30 h às 15,00 h e 
das 18,00 h às 22,30 h.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de restauração � �Bem Haja�, sito na Rua 
da Restauração, em Nelas, em que é requerente Ana Isabel Raposo, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------------ 
4.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO E 
ISENÇÃO DA TAXA DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE 
BEBIDAS "CAFÉ SOACER". LOCAL: LARGO LUÍS FERNANDES, NAS 
CARVALHAS. REQUERENTE: CENTRO DE REUNIÃO E CONVÍVIO C. RURAIS 
DAS CARVALHAS 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão e isenção da taxa do mapa de horário 
do estabelecimento de bebidas �Café Soacer�. Local: Largo Luís Fernandes, nas Carvalhas. 
Requerente: Centro de Reunião e Convívio C. Rurais das Carvalhas. --------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana, 
artigo 7.º do Capítulo III.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Contudo o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após aprovação do pedido de licenciamento da publicidade 
e do pagamento da respectiva taxa. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi solicitado autorização para colocação de três toldos, tendo um a dimensão de 
2,20 ml de frente e 0,70 m de avanço, e os outros dois têm 1,50 ml de frente e 0,70 m de 
avanço, de acordo com as fotografias apresentadas.------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
toldos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
317, de 20/02/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 2,00 h.----
---- A emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de publicidade.-----------------
---- Mais informo que de acordo com o disposto no regulamento de horário desta autarquia, não 
se prevê a isenção do pagamento da taxa respectiva. ----------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário, sem isenção da respectiva taxa, do estabelecimento de bebidas 
�Café Soacer�, sito no Largo Luís Fernandes, nas Carvalhas, em que é requerente o Centro de 
Reunião e Convívio C. Rurais das Carvalhas, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
4.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ CRISTO REI". 
LOCAL: RUA DA MALHADOURA, Nº. 49, EM VILAR SECO. REQUERENTE: 
ARNALDO MORAIS CRISTINO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � �Café Cristo Rei�. Local: Rua da Malhadoura, nº. 49, em Vilar 
Seco. Requerente: Arnaldo Morais Cristino.--------------------------------------------------------------
----  I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
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Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas (cafés) poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 
semana, artigo 7.º do Capítulo III.--------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 24,00 h.-------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � �Café Cristo Rei�, sito na Rua 
da Malhadoura, nº. 49, em Vilar Seco, em que é requerente Arnaldo Morais Cristino, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
4.15.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO BAR - "ALTUS BAR".  
LOCAL: EDIFÍCIO GRÃO VASCO, EM NELAS. REQUERENTE: ALTUS BAR, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 27 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário do bar � �Altus Bar�. Local: Edifício Grão 
Vasco, em Nelas. Requerente: Altus Bar, Ldª.------------------------------------------------------------
----  I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os bares poderão 
estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana, artigo 7.º do Capítulo III.------------------
---- II. De acordo com o artigo 18.º do regulamento, o mapa de horário é válido para cada ano 
civil, devendo os titulares requerer a sua renovação anual. ---------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 8,00h às 
2,00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 2,00 h às 4,00 h às Sextas, Sábados e Vésperas de 
Feriado, desde que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública.-------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
do bar � �Altus Bar�, sito no Edifício Grão Vasco, em Nelas, em que é requerente a Firma  
Altus Bar, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA. LOCAL: RUA DAS 
CASQUILHAS, Nº. 45. REQUERENTE: ÁLVARO SAMPAIO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de mercearia. Local: Rua das Casquilhas, nº. 45. Requerente: Álvaro Sampaio.-
----  I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3.º do Capítulo II.--------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00h às 20,00 h, com 
paragem para almoço das 12,00 h às 14 h e encerramento ao Domingo a partir das 12,00 h.------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de mercearia, sito na Rua das Casquilhas, 
nº. 45. em Santar, em que é requerente Álvaro Sampaio, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
4.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO CAFÉ - "CAFÉ/SNACK-BAR LARGO DO PAÇO". LOCAL: RUA 
DAS CASQUILHAS, Nº. 45. REQUERENTE: ÁLVARO SAMPAIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 22 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do café - 
�Café/Snack-Bar Largo do Paço�. Local: Rua das Casquilhas, nº. 45. Requerente: Álvaro 
Sampaio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas (café/snack-bar) poderão estar abertos até às 2 horas de todos os 
dias da semana, artigo 7.º do Capítulo III.-----------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00h às 24,00 h.-------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do café - �Café/Snack-Bar Largo do Paço�, sito na Rua das 
Casquilhas, nº. 45, em Santar, em que é requerente Álvaro Sampaio, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
4.18.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO 
ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA. LOCAL: RUA DA ESCOLA, Nº. 9, NAS 
CARVALHAS. REQUERENTE: HERCULANO PAIVA LOUREIRO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da concessão do mapa de horário do estabelecimento de 
mercearia. Local: Rua da Escola, nº. 9, nas Carvalhas. Requerente: Herculano Paiva Loureiro.--
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3.º do Capítulo II.--------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 6,00h às 23,00 h.-------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da concessão 
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do mapa de horário do estabelecimento de mercearia, sito na Rua da Escola, nº. 9, nas 
Carvalhas, em que é requerente Herculano Paiva Loureiro, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

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

_______________________________________ 
 


