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ACTA Nº. 17 
                                       ACTA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL             
                                       DE NELAS, REALIZADA EM DOZE DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E SEIS 
 
---- Aos doze dias do mês de Setembro 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 maioria, a acta da reunião anterior realizada em 29 de Agosto de 
2006, com a abstenção do Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia dos Santos, por não ter 
estado presente nessa reunião, tendo a referida acta 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: 612.396,07 � (seiscentos e doze mil trezentos e 
noventa e seis euros e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 152.969,33 � (cento e 
cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e nove euros e trinta e três cêntimos).------------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ratificação do Despacho que autorizou o pagamento de um subsídio ao Sport Vale de 
Madeiros e Benfica; ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Proposta de deliberação de atribuição de subsídio para a Casa de Viseu no Rio de Janeiro; --
---- Protocolo entre a Câmara Municipal de Nelas e a Srª. Dª. Maria Luisa Abreu Madeira, para 
a Câmara demolir três casas sitas na Rua do Casal, em Canas de Senhorim; ------------------------
---- Marcação de reunião extraordinária.------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.MARCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, convocar uma reunião extraordinária do Executivo 
Municipal para as 17 horas do dia 15 de Setembro de 2006.--------------------------------------------  

 
2 - SUBSÍDIOS 

 
2.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS 
DE SENHORIM 
---- Presente um ofício datado de 15 de Julho de 2006, do Grupo Desportivo e Recreio de Canas 
de Senhorim, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------
---- �Plano de Actividades para a Época 2006/2007 -----------------------------------------------------
---- 1 � Participação no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão de Seniores ou na Divisão de 
Honra caso sejamos repescados, de acordo com possíveis vagas que possam ocorrer.--------------
---- 2 � Como pensamos que já teremos à nossa disposição o novo campo, feito com a 
inestimável ajuda da Câmara Municipal de Nelas, aliás, sem a qual tal obra não teria sido 
possível, vamos alargar a nossa participação nas camada de formação. Assim, vamos inscrever-
nos nos seguintes escalões para os quais já temos pessoas qualificadas que vão colaborar com o 
G.D.R.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Campeonato Distrital de Juniores; ------------------------------------------------------------------
---- b) Campeonato Distrital de Infantis (futebol de sete); ----------------------------------------------
---- c) Campeonato de Escolas (futebol de sete); ---------------------------------------------------------
---- d) Formação para crianças das Escolas do Primeiro Ciclo (sem fim competitivo).-------------
---- 3 � Serão também elevadas a efeito actividades com vista a angariação de fundos, 
nomeadamente, Torneio de Futsal, Participação em Eventos na Freguesia, sorteios, Campanhas 
de Sócios, lugares cativos e outras actividades que caibam no âmbito das actividades do nosso 
Clube e que possam contribuir para o suporte financeiro das actividades.----------------------------
---- 4 � A tarefa a que nos propomos vai ser difícil e cansativa mas esperamos que com a ajuda 
das entidades oficiais e de todos os amigos e sócios do Desportivo possamos levar a bom termo 
esta tarefa para o bem da juventude de Canas e do Concelho.�-----------------------------------------
---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------
----�Atribuição de subsídio ao GDR de Canas de Senhorim.------------------------------------------ -
---- 1. Considerandos: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Considerando o pedido da Associação em causa; ------------------------------------------------
---- b) O elevado contributo da mesma Associação para a dinamização da prática do desporto na 
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sua Freguesia e no Concelho de Nelas;---------------------------------------------------------------------
---- c) A promoção do nome do Concelho de Nelas dentro e fora dos seus limites geográficos;---
---- d) A actividade desenvolvida pela Associação relativamente a escalões jovens nas épocas 
transactas e na próxima época 2006/2007, nos escalões de Juniores, Infantis, Escolas e 
Formação;------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- e) As linhas gerais aprovadas por esta Câmara em Reunião de 11 de Abril de 2006;-----------
---- f) A concertação realizada com os dirigentes da Associação em causa;--------------------------
---- 2. Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) A atribuição ao GDR de Canas de Senhorim do subsídio total de 46.250,00�, sendo 
30.000,00� do futebol sénior e 16.250,00� do futebol de formação; ----------------------------------
---- b) Que esse subsídio seja pago respeitando a declaração constante as linhas gerais 
aprovadas em Abril por esta Câmara e em parciais iguais de 4.500,00�, até dia 20 de cada um 
dos meses de Outubro de 2006 a Abril de 2007, sendo no entanto a prestação de Setembro 2006 
no valor de 10.000,00� e a de Maio 2007 de 4.750,00�, para fazer face às despesas acrescidas 
de início de época, e descontando-se quaisquer montantes eventualmente adiantados a título de 
subsídio.�------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.-----
---- 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 de voto que a seguir se transcreve: -----------------------------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a proposta de atribuição de 
subsídio ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim.--------------------------------------
---- Contudo, lamentam que:---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Mais uma vez, não lhes foi dado conhecimento atempado dos valores propostos; ----------
---- 2. Algumas associações subsidiadas por esta Câmara não ostentem o slogan �Nelas � 
Coração do Dão�, unanimemente aceite como imagem promocional do concelho.�----------------   
2.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE DE SANTAR 
---- Presente um ofício datado de 4 de Setembro de 2006, do Sporting Clube de Santar, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Subsídio --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Direcção do Sporting Clube de Santar vem por este meio enviar cópias do Relatório de 
Contas da época 2005/06, assim como o Plano e Orçamento para a época 2006/07.----------------
---- Em relação ao Relatório e Contas, o saldo final de 6.542,24 euros não é real porquanto o 
clube deve de material a uma empresa de Santa Comba Dão 4.000 euros. Esta quantia encontra-
se por liquidar devido à empresa estar de férias.----------------------------------------------------------
---- Como se sabe Santar é uma freguesia pobre, com poucas empresas de sucesso e como tal o 
Santar é prejudicado, pois não tem meios financeiros capazes de subsistir sem o apoio da 
Câmara Municipal de Nelas.---------------------------------------------------------------------------------
---- Vimos assim por este motivo apelar a Vossa Excelência e seus vereadores para que o 
subsídio que nos foi proposto passe de 30.000 euros para 50.000 euros. Esta época que se 
avizinha temos a agravante de pela primeira vez fazermos formação, o que nos vai agravar a 
parte financeira, uma vez que temos que comprar todo o material necessário à formação. Se 
assim não for o Sporting Clube de Santar dificilmente conseguirá sobreviver.�--------------------- 
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---- Presente também uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídio ao Sporting Clube de Santar.----------------------------------------------
---- 1. Considerandos: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Considerando o pedido da Associação em causa;-------------------------------------------------
---- b) O elevado contributo da mesma Associação para a dinamização da prática do desporto na 
sua Freguesia e no Concelho de Nelas;---------------------------------------------------------------------
---- c) A promoção do nome do Concelho de Nelas dentro e fora dos seus limites geográficos;---
---- d) A actividade desenvolvida pela Associação relativamente a escalões jovens e na próxima 
época 2006/2007 participando no escalão de Iniciados (Juniores C);----------------------------------
---- e) As linhas gerais aprovadas por esta Câmara em Reunião de 11 de Abril de 2006;-----------
---- f) A concertação realizada com os dirigentes da Associação em causa;--------------------------
---- 2. Propõe-se:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) A atribuição ao Sporting Clube de Santar do subsídio de 45.000,00�, sendo 30.000,00� 
do futebol sénior, 5.000,00� de formação e 10.000,00� a título de inscrição no equipamento da 
expressão �Nelas, Coração do Dão�;-----------------------------------------------------------------------
---- b) Que esse subsídio seja pago respeitando a declaração constante as linhas gerais 
aprovadas em Abril por esta Câmara e em parciais iguais de 4.375,00�, até dia 20 de cada um 
dos meses de Outubro de 2006 a Maio de 2007, sendo no entanto a prestação de Setembro no 
valor de 10.000,00�, para fazer face às despesas acrescidas de início de época, e descontando-se 
quaisquer montantes eventualmente adiantados a título de subsídio.�--------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
---- 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 de voto que a seguir se transcreve: -----------------------------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a proposta de atribuição de 
subsídio ao Sporting Clube de Santar.----------------------------------------------------------------------
---- Contudo, lamentam que:---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Mais uma vez, não lhes foi dado conhecimento atempado dos valores propostos; ----------
---- 2. Algumas associações subsidiadas por esta Câmara não ostentem o slogan �Nelas � 
Coração do Dão�, unanimemente aceite como imagem promocional do concelho.�----------------   
2.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------
---- �Atribuição de subsídio ao Sport Vale de Madeiros e Benfica.------------------------------------
---- 1. Considerandos:-----------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Considerando o pedido da Associação em causa;-------------------------------------------------
---- b) O elevado contributo da mesma Associação para a dinamização da prática do desporto na 
sua Freguesia e no Concelho de Nelas;---------------------------------------------------------------------
---- c) A promoção do nome do Concelho de Nelas dentro e fora dos seus limites geográficos;---
---- d) Que importa estimular o regresso à competição desta Associação;----------------------------
---- e) As linhas gerais aprovadas por esta Câmara em Reunião de 11 de Abril de 2006;-----------
---- f) A concertação realizada com os dirigentes da Associação em causa; -------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-09-2006 

 

5 

---- 2. Propõe-se:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) A atribuição ao Sport Vale de Madeiros e Benfica do subsídio total de 10.000,00�; -------
---- b) Que esse subsídio seja pago levando em consideração o montante já adiantado de 
3.500,00�, em parciais, de Setembro de 2006 a Abril de 2007, no montante de 750,00� e o 
restante de 500,00� em Maio de 2007.�.-------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 
---- 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 de voto que a seguir se transcreve: -----------------------------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a proposta de atribuição de 
subsídio ao Sport Vale de Madeiros e Benfica.-----------------------------------------------------------
---- Contudo, lamentam que:---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Mais uma vez, não lhes foi dado conhecimento atempado dos valores propostos; ----------
---- 2. Algumas associações subsidiadas por esta Câmara não ostentem o slogan �Nelas � 
Coração do Dão�, unanimemente aceite como imagem promocional do concelho.�----------------   
2.4.RATIFICAÇÃO DO DESPACHO QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO DE UM 
SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA 
---- Presente o ofício n.º 11, datado de 29 de Agosto de 2006, do Sport Vale de Madeiros e 
Benfica, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Antecipação de verbas.---------------------------------------------------------------------------------
---- Como é do conhecimento de Vª. Exª., esta colectividade vai esta época retomar a prática do 
futebol, através da participação na segunda divisão do Campeonato Distrital da Associação de 
Futebol de Viseu.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo ao facto de nos ter sido atribuída uma verba de dez mil euros por parte desta 
instituição camarária, leva-nos a interceder junto de Vª. Exª.  um adiantamento de três mil e 
quinhentos euros na perspectiva de podermos responder financeiramente às despesas 
relacionadas com a inscrição da equipa de futebol, testes médicos e equipamentos.----------------
---- Compreendemos que este possa não ser o momento mais adequado para atender as nossas 
solicitações, contudo, a forma como Vªs Exas. advogam estas actividades, em prol da dinâmica 
do desporto e lazer no concelho, e também o facto da nossa dificuldade financeira nesta fase 
inicial, leva-nos a solicitar este adiantamento de verba.�------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 8 de Setembro de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------
------ �No uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 3, do artigo 68.º. da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, proceda-se ao 
pagamento da quantia de 3.500,00 �, ao Sport Vale de Madeiros e Benfica, por conta do 
subsídio para as suas actividades desportivas.�. ---------------------------------------------------------- 
 2.5.PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A 
CASA DE VISEU NO RIO DE JANEIRO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 12 de Setembro de 2006 e apresentada 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve:--
---- �A Casa de Viseu no Rio de Janeiro é uma instituição que, ao longo dos últimos 40 anos 
tem contribuído de forma decisiva para a promoção de todo o Distrito de Viseu no Brasil, em 



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-09-2006 

 

6 

particular no Estado e Cidade do Rio de Janeiro.---------------------------------------------------------
---- Assim, atendendo:----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Ao meritório trabalho desenvolvido pela instituição em causa na promoção do Distrito 
de Viseu e consequentemente do Concelho de Nelas; ---------------------------------------------------
---- 2 � À existência na cidade do Rio de Janeiro de uma comunidade importante de emigrantes 
com origens ou ligações ao concelho de Nelas; ----------------------------------------------------------
---- 3 � À importância que o mercado brasileiro pode ter para os mais tradicionais produtos 
concelhios, num mundo cada vez mais globalizado, particularmente para o Vinho Dão, o Queijo 
da Serra e o Azeite; -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � Ao crescente número de ligações empresariais entre o Concelho de Nelas e investidores 
brasileiros ou ali domiciliados, nomeadamente na área de construção civil; -------------------------
---- 5 � Às actividades culturais realizadas no Concelho para as quais a contribuição da 
Comunidade no Rio de Janeiro pode ser relevante, nomeadamente a realização das festividades 
carnavalescas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Proponho à Câmara a atribuição de um subsídio de 2.500,00 �, para apoio à realização de 
actividades culturais e sócio educativas a desenvolver pela instituição e apoio a despesas de 
investimento.�--------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.----- 

  
3 - DIVERSOS 

 
3.1.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES NAS 
OLIMPÍADAS DA AMIZADE �CARLOS COSTA� 
---- Presente um ofício do Município de Tondela, datado de 30 de Agosto de 2006, que a seguir 
se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Envio de orçamento previsional aprovado.----------------------------------------------------------
---- O protocolo enviado a Vª. Exª. relativo às �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa� 2006, 
refere o orçamento previsional aprovado nas reuniões intercalares e que por lapso não foi 
enviado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, junto se envia o orçamento previsional aprovado, embora sejam já conhecidas 
alterações nas despesas, receitas e número de participantes, mas sem que tal altere 
significativamente o custo unitário por participante.-----------------------------------------------------
---- Contamos com 2.284 participantes dos 15 municípios e prevemos manter o custo unitário 
próximo dos 25 � por participante.�------------------------------------------------------------------------
---- Orçamento previsional �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa� 2006 � 104.256 �.----------
---- Presente também um ofício enviado pelos Municípios Organizadores da Edição 2006 das 
�Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa� - Santa Comba Dão e Tondela, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Para Municípios Participante nas Olimpíadas da Amizade �Carlos Costa�.--------------------
---- Envio de Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Junto se envia a proposta de protocolo a assinar entre a ADICES e os municípios 
participantes nas Olimpíadas da Amizade �Carlos Costa�, edição 2006, no próximo dia 2 de 
Setembro, em Santa Comba Dão.---------------------------------------------------------------------------
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---- Relembramos que o orçamento previsional foi aprovado por unanimidade em reunião de 
trabalho intercalar das Olimpíadas da Amizade, sendo que os valores encontrados por 
participante dependerão do número final de participantes.----------------------------------------------
---- Relembramos ainda a necessidade de durante o mês de Setembro proceder ao pagamento à 
ADICES do montante correspondente a cada um dos municípios.-------------------------------------
---- A grande festa do desporto da nossa região, �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, terá 
na edição de 2006 um modelo inovador que exige uma organização cuidada mas participada por 
todos. Por tudo isso, contamos com todos.----------------------------------------------------------------
---- Os Municípios Organizadores da Edição 2006 � Santa Comba Dão/Tondela.�-----------------
----- Presente ainda um Protocolo celebrado entre a ADICES e os Municípios participantes nas 
referidas Olimpíadas, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ �PROTOCOLO ----------------------------------------------
---- De acordo com o estipulado no quadro de competências das autarquias locais, 
nomeadamente na alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nas alíneas b) e c), do n.º 2, 
do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os Municípios infra participarão 
na prossecução de uma política globalizante de desenvolvimento desportivo que contemple e 
integre, de uma forma consequente, as propostas e acções das diversas pessoas colectivas de 
direito público e privado com atribuições no âmbito do desporto, tendo por objectivo final o 
harmonioso desenvolvimento da condição física, intelectual e moral dos munícipes através de 
uma prática desportiva consequente a todos os níveis.---------------------------------------------------
---- Reconhecendo a importância que o desporto assume nas sociedades modernas, como factor 
de saúde e bem-estar, sociabilidade e participação cívica e cientes de que o desporto constitui 
também um espaço de convívio e de tolerância, a dinamização de uma política de 
desenvolvimento desportivo, em que a prática do desporto é factor essencial, é também um 
compromisso das autarquias.--------------------------------------------------------------------------------
---- A concretização desta política desportiva não pode recair apenas sobre as Autarquias ou 
Governo Central, exigindo antes a conjugação e coordenação de esforços das entidades públicas 
e privadas com vocação para a área do desporto, designadamente clubes e as associações 
desportivas, assumindo a participação em projectos de desenvolvimento desportivo, mediante a 
celebração de protocolos.-------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que a prática desportiva é uma das grandes motivações para uma vida 
saudável, cultivando o espírito de grupo, a inserção na sociedade e a formação física a que 
todos os jovens devem ter acesso.---------------------------------------------------------------------------
---- É celebrado o presente Protocolo entre: --------------------------------------------------------------
---- A ADICES, com sede na Avª. General Humberto Delgado, Apartado 28, 3340-325 SANTA 
COMBA DÃO, NIPC 502573430, representado pelo Senhor Presidente da Direcção;-------------
---- O Município de Castro Daire, com sede na Rua Dr. Pio Figueiredo, nº. 42, 3600-214 
CASTRO DAIRE, NIPC 506716210, representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de Lamego, com sede na Avª. Padre Alfredo Pinto Teixeira, 5100-150 
LAMEGO, NIPC 506572218, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;-------



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-09-2006 

 

8 

---- O Município de  Mangualde, com sede no Largo Dr. Couto, 3534-004 MANGUALDE, 
NIPC 501262997, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;---------------------
---- O Município de Nelas, com sede na Praça do Município, 3520 NELAS, NIPC 506834166, 
representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal;-------------------------------------------
---- O Município de Oliveira de Frades, com sede no Largo Dr. Joaquim de Almeida, 3680-111 
OLIVEIRA DE FRADES, NIPC 501306234, representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de Penalva do Castelo, com sede na Rua 1.º de Dezembro, nº. 115, 3550-135 
PENALVA DO CASTELO, NIPC 506792404, representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de Penedono, com sede no Largo da Devesa, 3630-253 PENEDONO, NIPC 
506651541, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;-----------------------------
---- O Município de Santa Comba Dão, com sede no Largo do Município, nº. 13, 3440-337 
SANTA COMBA DÃO, NIPC 506637441, representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de São Pedro do Sul, com sede no Largo de Camões, 3660-436 SÃO PEDRO 
DO SUL, NIPC 506785815, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;---------
---- O Município de Sátão, com sede na Praça Paulo VI, 3560-154 SÁTÃO, NIPC 506882713, 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;--------------------------------------------
---- O Município de Tarouca, com sede na Avª. Alexandre Taveira Cardoso, 3610-128 
TAROUCA, NIPC 506753905, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;-----
---- O Município de Tondela, com sede no Largo da República, n.º 16, 3461-001 TONDELA, 
NIPC 506822680, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;---------------------
---- O Município de Vila Nova de Paiva, com sede no Campo da Restauração � 3650-207 VILA 
NOVA DE PAIVA, NIPC 506809323, representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de Viseu, com sede na Praça da República, 3514-501 VISEU, NIPC 
506697320, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;-----------------------------
---- E o Município de Vouzela, com sede na Alameda D. Duarte de Almeida, 3670-250 
VOUZELA, NIPC 506770664, representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal;-----
---- que se rege pelas cláusulas seguintes:-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- CLÁUSULA 1.ª ----------------------------------------------- 
------------------------------------ Objecto do Acordo de Cooperação ------------------------------------
---- O presente Acordo de Cooperação, celebrado no âmbito das atribuições da ADICES e dos 
Municípios ora outorgantes, visa a concertação entre os órgãos e serviços destas entidades, no 
sentido de se fixarem os termos da cooperação a estabelecer no que diz respeito às �Olimpíadas 
da Amizade � Carlos Costa�, Edição de 2006, a realizar nos próximos dias 9 e 10 de Setembro, 
nos Municípios de Tondela e de Santa Comba Dão.----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------- CLÁUSULA 2.ª ----------------------------------------------- 
------------------------------------------- Orçamento Previsional -------------------------------------------
---- A presente edição das �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, terá um orçamento total de 
104.256 � (cento e quatro mil duzentos e cinquenta e seis euros), conforme se descreve no 
orçamento previsional � aprovado nas reuniões preparatórias das �Olimpíadas da Amizade � 
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Carlos Costa�, entre os Municípios, ora outorgantes, que passará a constituir parte integrante do 
presente acordo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ CLÁUSULA 3.ª ---------------------------------------------- 
------------------------------------ Vigência do Acordo de Cooperação -----------------------------------
---- O presente Acordo de Cooperação produz efeitos a partir da data da sua assinatura e terá o 
seu termo com a realização e conclusão do evento que acima se referiu.----------------------------- 
------------------------------------------------ CLÁUSULA 4.ª ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------- Direitos e Obrigações -------------------------------------------
---- Caberá à ADICES, no âmbito do presente acordo:--------------------------------------------------
---- 1. Assegurar a gestão das receitas e dos encargos, provenientes da realização das 
�Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, Edição de 2006;--------------------------------------------
---- 2. Articular com os Municípios de Tondela e de Santa Comba Dão, seus associados, os 
aspectos logísticos e organizativos, dependentes de terceiros, designadamente, a eventual 
contratação de serviços com privados, necessários à realização deste evento; -----------------------
---- 3. Integrar a Comissão a que se refere a cláusula 5.ª. -----------------------------------------------
---- Caberá aos Municípios de Tondela e de Santa Comba Dão, no âmbito do presente acordo:--
---- 1. Garantir a coordenação e respectiva  organização de todos os eventos desportivos, nas 
diversas modalidades, espectáculos musicais e de lazer associados às �Olimpíadas da Amizade 
� Carlos Costa�, Edição de 2006; --------------------------------------------------------------------------
---- Transferir para a ADICES, em partes iguais, o montante de 24.500 � (vinte e quatro mil e 
quinhentos euros), acrescidos do valor do IVA, à taxa legal em vigor, correspondentes aos 
custos com o espectáculo musical dos D�Zrt, a realizar em Tondela, no próximo dia 9 de 
Setembro, no Estádio �João Cardoso�; --------------------------------------------------------------------
---- 3. Garantir os espaços desportivos, sob gestão municipal ou outros, para a realização dos 
eventos desportivos e demais cerimónias; -----------------------------------------------------------------
---- 4. Assegurar a logística e o plano de transporte dos atletas entre os diferentes  locais de 
realização das provas;-----------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. Garantir o alojamento dos atletas, respectivas equipas técnicas e dirigentes associativos, 
que participam no evento;------------------------------------------------------------------------------------
---- 6. Garantir a alimentação dos participantes em estabelecimentos  que garantam requisitos de 
qualidade, sendo o seu custo incluído no orçamento do evento que acompanha este protocolo.---
---- Caberá aos restantes Municípios, ora outorgantes: --------------------------------------------------
---- 1. Transferir, individualmente, para a ADICES, o montante que se vier a apurar, em função 
do número de participantes inscritos, de acordo com a sua proveniência, para a participação nas 
�Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, Edição de 2006; -------------------------------------------
---- 2. Assegurar o transporte dos participantes desde os seus Concelhos de origem até aos 
Municípios de Tondela e de Santa Comba Dão, devendo ainda disponibilizar esses 
equipamentos de transporte e respectivos motoristas para integrar o plano de transportes do 
evento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------- CLÁUSULA 5.ª ---------------------------------------------- 
----- Comissão Organizadora das �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, Edição de 2006 ---- 
---- Será constituída uma Comissão Organizadora, composta por um representante da ADICES, 
por um representante do Município de Tondela, por um representante do Município de Santa 
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Comba Dão e por um representante da Comissão de Coordenação e Controle, que terá por 
missão acompanhar a organização e a realização do evento.-------------------------------------------- 
----------------------------------------------- CLÁUSULA 6.ª ----------------------------------------------- 
--------------------- Regulamento das �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa� --------------------- 
---- O Regulamento das �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, a elaborar pelas entidades 
que subscrevem o presente acordo, contemplará todos os aspectos técnicos e artísticos, 
modalidades do concurso, distribuição dos prémios, entre outras questões que aí serão 
desenvolvidas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------- CLÁUSULA 7.ª ----------------------------------------------- 
---------------------------------------- Resolução de Casos Omissos ---------------------------------------
---- Os casos omissos, decorrentes da aplicabilidade do presente Acordo de Cooperação, serão 
decididos pela Comissão Organizadora das �Olimpíadas da Amizade � Carlos Costa�, Edição 
de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 23 de Agosto de 2006.--------------------------- Os outorgantes,� -----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo atrás descrito.--------------------- 
3.3.PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E A SRª. Dª. MARIA 
LUISA ABREU MADEIRA, PARA A CÂMARA DEMOLIR TRÊS CASAS, SITAS NA 
RUA DO CASAL, EM CANAS DE SENHORIM  
---- Presente um Protocolo a celebrar entre o Município de Nelas e Maria Luisa Abreu Madeira, 
tendo em vista a demolição de três casas, sitas na Rua do Casal, em Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Entre, Câmara Municipal de Nelas, representada pela Senhora Presidente Drª. Isaura 
Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, abaixo designada por Primeira Outorgante e Maria 
Luisa Abreu Madeira, abaixo designada por Segunda Outorgante, é celebrado o presente 
protocolo com as seguintes cláusulas:----------------------------------------------------------------------
---- 1.ª - A Segunda Outorgante cede, a título gratuito, três casas sitas na Rua do Casal, em 
Canas de Senhorim, para demolição.-----------------------------------------------------------------------
---- 2.ª - O espaço resultante da demolição das construções referidas na cláusula primeira será 
integrado no domínio público, para alargamento da Rua do Casal.------------------------------------
---- 3.ª - A primeira outorgante compromete-se a demolir as casas referidas na cláusula 
primeira, propriedade da Segunda Outorgante.-----------------------------------------------------------
---- 4.ª - Compromete-se ainda a reconstruir o muro na continuação do existente e a depositar os 
produtos resultantes aproveitáveis da demolição em local a indicar pela Segunda Outorgante.�--
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito.---------------------- 

  
4 � CONTABILIDADE 

  
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Agosto de 2006, no total de 1.012.073,50 � (um milhão doze mil setenta e três 
euros e cinquenta cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 41.224,28 � 
(quarenta e um mil duzentos e vinte e quatro euros e vinte e oito cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade.---------- 
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4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2006 - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2006, n.ºs 14 e 15, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2006, n.º 12, as quais ficam anexas 
a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------- 
  

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE  JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- 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 22 de Agosto de 2006 e 31 de Agosto de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.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 22 de Agosto de 2006 e 31 de Agosto de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
---- 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 22 de Agosto de 2006 e 31 de Agosto 
de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante.------------------------ 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
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---- 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 3 de 
Agosto de 2006 e 1 de Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
---- 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 25 de Agosto de 2006 e 7 de Setembro de 2006, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante.----------------------------------------------------------------      
 5.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO 
SUPERMERCADO "ESTRELA DA MANHÃ". LOCAL: RUA DAS CASQUILHAS, Nº. 
24, EM SANTAR. REQUERENTE: MARIA ROSÁLIA FERNANDES PAIS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Setembro de 
2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da concessão do mapa de horário do supermercado �Estrela da 
Manhã�. Local: Rua das Casquilhas, nº. 24, em Santar. Requerente: Maria Rosália Fernandes 
Pais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  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 9,30 h às 19,00 h, com 
paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h durante a semana. Encerra ao Domingo.-------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da concessão 
do mapa de horário do supermercado �Estrela da Manhã�, sito na Rua das Casquilhas, nº. 24, 
em Santar, em que é requerente Maria Rosália Fernandes Pais, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 4.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "ESTUDINFO". 
LOCAL: AVª. JOÃO XXIII, Nº. 10, EM NELAS. REQUERENTE: ESTUDINFO - 
ESTUDO E INFORMÁTICA, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Setembro de 
2006, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento comercial � �Estudinfo�. Local: Avª. João XXIII, nº. 10, em Nelas. 
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Requerente: Estudinfo � Estudo e Informática, Ldª. -----------------------------------------------------
---- 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 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. 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 2 anúncios luminosos com as 
dimensões de 0.50x2.50 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 dos 
dois anúncios luminosos.-------------------------------------------------------------------------------------
----- 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. 
943, de 31/08/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 19,00 h, 
com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00h e encerramento ao domingo.----------------------
---- 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 de um estabelecimento comercial � �Estudinfo�, sito na Avª. 
João XXIII, nº. 10, em Nelas, em que é requerente a firma Estudinfo � Estudo e Informática, 
Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.- 
 4.6.PEDIDO DE LICENÇA DA PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UMA 
TABULETA E DOIS ANÚNCIOS LUMINOSOS, NA AVª: VALE DE SENHORIM OU 
AREAL, NA VILA DE NELAS. REQUERENTE: BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade para colocação de uma tabuleta e dois anúncios 
luminosos, na Avª. Vale de Senhorim, ou Areal, na Vila de Nelas. Requerente: Banco 
Santander Totta, S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- Foi solicitado autorização para colocação de uma tabuleta na fachada do edifício com as 
dimensões de 28,25x0,80m e dois anúncios luminosos com 0,96x0,80m e outro com 
0,53x0,53m, de acordo com a fotografia apresentada.---------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.-------------------------
---- 2. Os anúncios luminosos colocados sobre o espaço do domínio público e em balanço sobre 
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a fachada dos edifícios, não podem em caso algum, exceder a largura do passeio, estando ainda 
sujeitos às seguintes limitações:-----------------------------------------------------------------------------
---- a) Não podem ter balanço superior a 0,50 m;--------------------------------------------------------- 
---- b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,50 m; 
---- c) Terá que respeitar o Decreto-Regulamentar nº. 22-A/98, de 01 de Janeiro; ------------------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- I. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. O anúncio luminoso proposto viola o disposto na alínea a), do número 3, desta 
informação, pois o balanço de um anúncio luminoso é superior a 0,50 metros 
(aproximadamente 0,96 metros).----------------------------------------------------------------------------
---- III. Ainda assim, embora o balanço seja superior a 0,50 m, este não provoca obstrução de 
perspectivas panorâmicas, não afecta a estética ou ambiente do edifício, não é susceptível de 
causar danos a terceiros ou confundir com sinalização de tráfego, de acordo com o artigo 14º.,  
que determina razões pela qual se pode indeferir  um pedido de licenciamento de publicidade.--
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação da 
tabuleta e dos anúncios luminosos.-------------------------------------------------------------------------
---- V. 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade para 
colocação de uma tabuleta e dois anúncios luminosos, sitos na Avª. Vale de Senhorim, ou 
Areal, na Vila de Nelas, em que é requerente o Banco Santander Totta, S.A., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------- 
 4.7.PEDIDO DE LICENÇA DA PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
ANÚNCIO DE DUAS FACES LUMINOSO E UM TOLDO. LOCAL: CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: RESTAURANTE RECANTO DA RIBEIRA DE JORGE 
E ROSA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- ---
---- �Pedido de licença de publicidade para colocação de um anúncio de duas faces luminoso e 
um toldo. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: Restaurante Recanto da Ribeira de Jorge e 
Rosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.-------------------------
---- II. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu parecer favorável condicionado, referência n.º 
184/06, de 04/08/2006. Informa ainda estes Serviços do facto destes suportes publicitários já se 
encontrarem instalados.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---- São de opinião que o anúncio luminoso deverá ser recolocado, visto que a sua luminosidade 
e proximidade à via pública afecta a segurança das pessoas e das coisas, nomeadamente no que 
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diz respeito à circulação rodoviária e de peões.-----------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, sou de opinião que:----------------------------------------------------------------- 
---- Não vejo inconveniente na colocação do toldo com 1,82 m de largura e com um avanço de 
1,00 m, desde que cumpra todas as disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas. -
---- b) Quanto ao anúncio luminoso, deverá ser recuado pelo menos dois metros, em relação ao 
muro de vedação, de forma a garantir a segurança rodoviária. Mais informo que após o 
encerramento do estabelecimento, este deverá ser imediatamente desligado. ------------------------
---- V. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação do 
toldo e do anúncio luminoso. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com 
o Regulamento e demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara 
Municipal é competente para ordenar a remoção do suporte publicitário.----------------------------
---- VI. 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.--------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade para 
colocação de um anúncio de duas faces luminoso e um toldo, sito no lugar de Caldas da 
Felgueira, em que é requerente o Restaurante Recanto da Ribeira de Jorge e Rosa, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------  
4.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "SAPATOS & 
COMPANHIA". LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, NºS 17 E 18, EM NELAS. 
REQUERENTE: J LEANDRO & SILVA, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento comercial � �Sapatos & Companhia�. Local: Rua Sacadura Cabral, n.ºs 17 e 
18, em Nelas. Requerente: J. Leandro & Silva, Ldª. -----------------------------------------------------
---- 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 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. 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 autocolante com a área de 1.80 m2,  
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 
autocolante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
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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. 
901, de 28/07/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09,00 h às 19,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 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 de um estabelecimento comercial � �Sapatos & Companhia�, 
sito na Rua Sacadura Cabral, n.ºs 17 e 18, em Nelas, em que é requerente a firma J. Leandro & 
Silva, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE 
BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA O LAR - "LOJINHA DA JANA". LOCAL: RUA 
KEIL DO AMARAL, Nº. 42, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA 
JOÃO NELAS PINHO FERREIRA HILÁRIO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio a retalho de brinquedos e produtos para o Lar � �Lojinha da Jana�. 
Local: Rua Keil do Amaral, nº. 42, em Canas de Senhorim. Requerente: Maria João Nelas 
Pinho Ferreira Hilário ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 3º., do Capítulo II.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário.------------------------
---- III. 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 toldo com as dimensões de 3,00 m 
de largura por 0,70 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 do 
toldo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
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889, de 21/07/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 10,00 h às 21,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00h todos os dias da semana.--------------------------
---- 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 comércio a retalho de brinquedos e 
produtos para o Lar � �Lojinha da Jana�, sito na  Rua Keil do Amaral, nº. 42, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente Maria João Nelas Pinho Ferreira Hilário, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------- -
4.10.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 2 PLACAS, 
COM AS DIMENSÕES DE 0,60 X 0,30 METROS. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: 
PLANYCORPO, FISIOTERAPIA, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Agosto de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade para colocação de 2 placas, com as dimensões de 
0,60x0,30 metros. Local: Nelas. Requerente: Planycorpo, Fisioterapia, Ldª. ------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade.-------------------------
---- II. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu parecer favorável, referência n.º 138/06, de 
03/08/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim sendo, sou de opinião que:----------------------------------------------------------------- 
---- a) Quanto à placa no entroncamento entre a Rua da Serra da Estrela e a Escola Secundária 
de Nelas, não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária 
e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam confundir-se 
com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. ------------------------------ 
---- b) Quanto à placa no triângulo junto à Igreja de Nelas, não vejo inconveniente na sua 
aprovação, desde que não afecte a segurança rodoviária e a publicidade a colocar não apresente 
disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego 
ou ter capacidades reflectoras. ------------------------------------------------------------------------------
---- V. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação 
dos painéis. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário.--------------------------------------------
---- VI. 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.--------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade para 
colocação de 2 placas, com as dimensões de 0,60x0,30 metros, sito em Nelas, em que é 
requerente a firma Planycorpo, Fisioterapia, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
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5 � OUTROS ASSUNTOS 

 
5.1.REQUERIMENTO APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES DO 
PARTIDO SOCIALISTA 
---- 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 o requerimento que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Estando as obras abaixo indicadas, concluídas ou em fase adiantada de execução e porque 
não foi dada a esta Câmara qualquer informação sobre o andamento das mesmas, os vereadores 
do Partido Socialista, usando as prerrogativas que a lei lhes confere, solicitam lhes sejam 
facultados, por escrito, esclarecimentos sobre o procedimento adoptado para a sua adjudicação, 
qual o custo total de cada uma, a quem foram adjudicadas e quais os prazos de execução, das 
seguintes obras: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Construção da nova rotunda na Avenida João XXIII, em Nelas, iniciada em Abril; ---------
---- - Arranjo dos recreios posteriores da Escola Primária e Jardim de Infância da Rua da Serra 
da Estrela (construção de muros e alargamento de rua posterior), em Nelas, iniciada em Maio; -
---- Requalificação de espaço em frente da Escola Primária e Jardim de Infância da Rua da 
Serra da Estrela, em Nelas, iniciada em Junho; ----------------------------------------------------------
---- Construção de anfiteatro nas piscinas de Canas de Senhorim, iniciada em Maio; --------------
---- Alargamento e pavimentação de rua anexa às piscinas, em Canas de Senhorim, iniciada em 
Junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Construção da rotunda junto às piscinas, em Canas de Senhorim, iniciada em Junho; --------
---- Arranjo urbanístico do bairro das piscinas, em Canas de Senhorim; -----------------------------
---- Construção de Rotunda, nas Caldas da Felgueira.�--------------------------------------------------    
 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


