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ACTA Nº. 11 
                                       ACTA  DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL             
                                       DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE JUNHO DE DOIS 

MIL E SEIS 
 
---- Aos treze dias do mês de Junho 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 Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas.------------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Engº. João Manuel Correia 
dos Santos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 30 de Maio 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: 280.629,26 � (duzentos e oitenta mil seiscentos e 
vinte e nove euros e vinte e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 124.834,88 � 
(cento e vinte e quatro mil oitocentos e trinta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos).------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Adenda ao Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o Ténis Clube de 
Nelas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento �Bar das Piscinas�, 
em Canas de Senhorim � Ratificação; ---------------------------------------------------------------------
---- Adenda ao Caderno de Encargos para a contratação de um empréstimo no valor de 
697,670,00 �, destinado a financiar os projectos de investimento das Grandes Opções do Plano 
do ano de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORDEM DO DIA 
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1 - OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.ADENDA AO CADERNO DE ENCARGOS PARA A CONTRATAÇÃO DE UM 
EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 697.670,00 �, DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 
DE 2006 
---- Presente uma adenda ao Caderno de Encargos para o empréstimo no montante de 
697.670,00 � (seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e setenta euros), com a definição dos 
projectos de investimento a financiar e respectivos valores, datada de 13 de Junho de 2006 e 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ ADENDA AO CADERNO DE ENCARGOS -----------------------------
---- Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 30 de Maio de 2006 e do ponto 1 e 2 
do Caderno de Encargos para a contratação de um empréstimo a médio e longo prazos, no 
montante de 697.670,00 �, ficam definidos os projectos de investimento das Grandes Opções do 
Plano a financiar e respectivos valores:--------------------------------------------------------------------
---- - Variante à Aguieira (Lig. Cemitério R. Salgueiro) ............................................32.000,00 �; 
---- - E.M. Canas de Senhorim � Póvoa de Sto António (2ª. Fase).............................50.000,00 �; 
---- - Rua Fonte da Cruz em Canas de Senhorim ......................................................100.000,00 �; 
---- - Beneficiação da rede viária interior em Carvalhal Redondo..............................55.000,00 �; 
---- - Beneficiação da Rua da Ponte em Lapa do Lobo ..............................................40.000,00 �; 
---- - Capela Mortuária de Moreira .............................................................................36.000,00 �; 
---- - Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas...........................125.000,00 �; 
---- - Lig. Rua da Shell/Avª. António Joaquim Henriques, em Nelas..........................75.000,00 �; 
---- - Requalificação do caminho do Moinho nas Fontanheiras..................................60.000,00 �; 
---- - Beneficiação da rede viária na freguesia de Senhorim.......................................79.670,00 �; 
---- - Abertura R. Barreiro, Dique a Casa dos Cantoneiros em Vilar Seco.................45.000,00 �; 
---- Posto o assunto à votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com a abstenção dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e 
Branquinho de Pais Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista Adelino José Borges Amaral e Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro abstiveram-se nesta votação pelas razões invocadas 
aquando da aprovação do pedido de empréstimo, não significando essa abstenção qualquer 
oposição à realização das referidas obras. -----------------------------------------------------------------  
1.2.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 697.670,00 �, DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 
DE 2006 - ABERTURA DE PROPOSTAS 

---- A Senhora Presidente procedeu à abertura das propostas para o concurso público para a 
contracção de empréstimo no valor de 697.670,00 � (seiscentos e noventa e sete mil seiscentos 

e setenta euros), destinado a financiar os projectos de investimento das Grandes Opções do 
Plano do ano de 2006. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Foram presentes propostas das seguintes entidades bancárias:-------------------------------------

---- Caixa Geral de Depósitos; Millennium BCP; Banco Espírito Santo; Caixa de Crédito 
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Agrícola Mútuo de Nelas e Carregal do Sal; Banco Santander Totta, S.A.; Banco BPI, S.A.------
----  Em virtude da Câmara Municipal ter alguma dificuldade na apreciação das propostas, foi 

deliberado por  unanimidade,  solicitar um parecer sobre a proposta mais vantajosa à Comissão 
de Coordenação da Região Centro.-------------------------------------------------------------------------  
 
 1.3.RADIAL DO CAMINHO DA URGEIRIÇA - REDE DE ÁGUA E ESGOTOS - 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Radial do Caminho da Urgeiriça � Rede de Água e Esgotos�, adjudicada à firma Sopovico � 
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 14.249,90 � (catorze 
mil duzentos e quarenta e nove euros e noventa 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.--------------------------- 
 1.4.ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 
CULTURAL DE MOREIRA - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO 
DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Arranjo Urbanístico do Largo da Associação Recreativa e Cultural de Moreira�, adjudicada à 
firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., pela importância de 43.102,82 � (quarenta e três 
mil cento e dois euros e oitenta e dois cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos 
Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. -----------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.--------------------------- 
  

2 - SUBSÍDIOS 
 
2.1.CANTO E ENCANTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - OFÍCIO ENVIADO À 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM 
---- Presente fotocópia de um ofício datado de 9 de Janeiro de 2006, do Canto e Encanto � 
Associação Cultural, com sede na vila e freguesia de Canas de Senhorim, deste concelho de 
Nelas, enviado ao Ex.mº. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Os nossos respeitosos cumprimentos e os nossos parabéns pela Reunião de 7 de Janeiro.---
---- Como nos �abriram a porta� para fazer qualquer alteração ao que já nos foi oferecido pela 
Câmara Municipal em apoio da nossa Associação, aqui estamos nós para o efeito.-----------------
---- Agradeço pois que aprecie esta nossa Proposta e a envie, se assim o entender, à Câmara 
Municipal.�-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- PROPOSTA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL �CANTO E ENCANTO� ------------
---- Subsídio anual fixo: A nossa maior despesa e, desde logo o nosso principal problema, é o 
pagamento mensal ao nosso maestro pelas suas deslocações semanais de Santa Comba a Canas 
para 2 horas de ensaio de canto; esta é a nossa actividade regular na qual se incentiva o gosto 
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pela música; em que há convívio de jovens e adultos, de várias classes sociais; em que há 
partilha de ideias e de projectos; em que se dinamiza o espírito de equipa, etc. As pessoas 
encontram-se às 5ªs. feiras, sem obediência a critérios políticos ou religiosos. Estes ensaios são, 
a nosso ver, muito mais que simples �serões de província� em alternativa às telenovelas, e 
merecem ser bem acarinhados pela Autarquia; dos ensaios resultam Concertos que servem 
projectos de apoio a pessoas e a instituições em consonância com os nossos estatutos; 
desenvolvemos actividade não lucrativa e o que fazemos em donativos, com as nossas 
actuações, tem aquele destino. Como o critério definido pela Autarquia é, ouvimo-lo ao Sr. Dr. 
Borges Silva na reunião de 7 de Janeiro, �Quem mais faz, é quem mais recebe�, com o qual 
concordamos por inteiro, atendendo à nossa actividade semanal regular e à sua natureza e sendo 
o pagamento mensal ao nosso maestro a nossa maior dificuldade, propomos a atribuição de um 
subsídio anual, exclusivamente para esse fim; feitas as contas 3.500 �/por ano será a ajuda útil 
de que carecemos; esse valor básico e vital, poderá ser pago de uma só vez, ou em fracções 
semestrais ou trimestrais, por depósito na conta bancária da Associação, ou doutra forma.--------
---- Transportes: São outra grande dificuldade. Admitamos que acontecem no máximo 5 
pedidos de transporte por ano. Permitam-nos Vª. Exªs. acrescentar um pormenor ao Sim que já 
ouvimos na pretérita reunião e que muito agradecemos; propomos que, na impossibilidade de 
nos ser facilitado transporte, por compromissos já assumidos pela Autarquia para determinada 
data, nos seja concedido um valor equivalente ao custo da deslocação em autocarro, levando em 
conta os Kms. que seriam percorridos e o eventual alojamento e as refeições do condutor; é que, 
os convites são imprevisíveis a 2 ou 3 meses de distância e, por isso, há que admitir esta 
alternativa na impossibilidade de requisitar transporte atempadamente.------------------------------
---- Subsídios pontuais: Serão requeridos e analisados, caso a caso, por Vª. Exª. Os subsídios 
pontuais servirão apenas para fazer face, por exemplo, a uma qualquer dificuldade imprevista: 
Compra de equipamento indispensável a curto prazo; para ajudar a custear uma eventual saída 
do Coral ao estrangeiro, etc.---------------------------------------------------------------------------------
---- Diríamos mesmo que os 1.000 � já oferecidos para a compra de um órgão se enquadram 
perfeitamente nesta rubrica, no entanto consideramos que tal aquisição não é, neste momento, 
prioritária; por isso a nossa proposta vai no sentido desses 1.000 � serem transferidos para a 1ª. 
rubrica  (subsídio anual fixo) o que �emagreceria� substancialmente o valor acima proposto. 
(Passariam a faltar apenas 2.500 �!) Estamos convencidos que este valor em falta não vai ser 
obstáculo à satisfação das nossas necessidades básicas, expressa por nós com sensatez e de 
forma muito clara.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Uma Sede e um Auditório: Pensaremos no assunto nos próximos anos, embora 
consideremos que é muito necessário um espaço, suficientemente amplo, para ensaios de 40 a 
50 pessoas permitindo igualmente a realização  das Assembleias Gerais, Reuniões de Direcção, 
Convívios, guarda de material, etc. A construção de um edifício polivalente, integrando um 
auditório, no mínimo com 250 lugares e um palco, anulam este último problema. A Paróquia 
tem um projecto, a Junta de Freguesia tem outro; essa é uma questão que, face ao volume de 
investimento, nos transcende!-------------------------------------------------------------------------------
---- Estamos à disposição de Vª. Exª. para qualquer outro evento cultural, de beneficência, ou de 
outra natureza. Aguardamos os vossos estimados convites.�.-------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000 � (mil euros) 
ao Canto e Encanto - Associação Cultural.----------------------------------------------------------------  
2.2.RANCHO FOLCLÓRICO JOVENS DA BEIRA ALTA, DE VILAR SECO - PEDIDO 
DE APOIO FINANCEIRO 
---- Presente um ofício do Rancho Folclórico Jovens da Beira Alta, com sede no lugar e 
freguesia de Vilar Seco, deste concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Pedido de apoio financeiro ----------------------------------------------------------------------------
---- Venho por este meio e em nome do Rancho Folclórico Jovens da Beira Alta, o qual 
represento, solicitar a Vª. Exª. apoio financeiro para a compra de calçado e tecido para as 
roupas dos dançarinos.�--------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500 � (quinhentos 
euros) ao Rancho Folclórico Jovens da Beira Alta, de Vilar Seco.------------------------------------- 
 2.3.RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR SECO - PEDIDO DE SUBSÍDIO 
---- Presente um ofício do Rancho Folclórico de Vilar Seco, com sede no lugar e freguesia de 
Vilar Seco, deste concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Pedido de subsídio.--------------------------------------------------------------------------------------
----- As nossas cordiais saudações culturais.--------------------------------------------------------------
----- Como é do conhecimento de Vª. Exª. vai ter lugar no próximo dia 8 de Janeiro de 2006 o 
16º. Encontro de Cantadores de Janeiras, promovido pelo Rancho Folclórico de Vilar Seco, no 
qual vão estar representados cinco grupos de cantadores.-----------------------------------------------
---- Tal Encontro honra e dignifica a nossa freguesia e o nosso concelho, mas acarreta despesas 
incomportáveis que a nossa situação não permite suportar, pelo que vimos apelar a Vª. Exª. no 
sentido de nos poder ser atribuída uma possível ajuda como em anos anteriores.�------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 600 � (seiscentos  
euros) ao Rancho Folclórico de Vilar Seco.--------------------------------------------------------------- 
 2.4.RANCHO FOLCLÓRICO, RECREATIVO E CULTURAL ROSAS DO 
MONDEGO, DE VALE DE MADEIROS - PEDIDO DE SUBSÍDIO 
---- Presente o ofício nº. 43-2005, datado de 14 de Novembro de 2005, do Rancho Folclórico, 
Recreativo e Cultural Rosas do Mondego, com sede em Vale de Madeiros, freguesia de Canas 
de Senhorim, deste concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------- ----
---- �Pedido de subsídio.--------------------------------------------------------------------------------------
---- Na qualidade de Presidente da Direcção do Rancho Folclórico Recreativo e Cultural Rosas 
do Mondego, venho por este meio, muito respeitosamente dirigir-me junto de Sua Exª., afim de 
pedir-lhe ajuda monetária para que assim possamos continuar a representar o Folclore da nossa 
região.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Infelizmente os subsídios são cada vez mais escassos, e não dispomos de saldo bancário 
para pagar uma reparação da nossa carrinha, no valor de seiscentos euros, é o único meio de 
transporte de que dispomos, para transportar os músicos e dançarinos para os ensaios semanais, 
nas últimas duas semanas temos ido buscar os mesmos em transportes particulares, situação 
esta que não podemos sustentar muito mais tempo, assim sendo, resta-nos apelar há 
compreensão da Senhora Presidente.-----------------------------------------------------------------------
---- Sem outro assunto, as nossas cordiais saudações Folclóricas.�------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000 � (mil  euros) 
ao Rancho Folclórico Recreativo e Cultural Rosas do Mondego, de Vale de Madeiros.------------ 
 2.5.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL 
LAPENSE, DE LAPA DO LOBO  
---- Presente um ofício datado de 29 de Maio de 2006, da Associação Desportiva e Cultural 
Lapense, com sede na Rua 14 de Abril, no lugar e freguesia de Lapa do Lobo, deste concelho 
de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------
---- A Associação Desportiva e Cultural Lapense, tem ao longo da sua existência fomentado o 
Desporto e a Cultura da nossa Terra, o que, todos os anos têm dado muita despesa, de tal modo 
que a Associação não tem podido fazer-lhe face pelos seus próprios meios.-------------------------
---- Para além disso e como é do conhecimento de Vª. Exª., numa das salas da Associação 
funciona a Escola Pré-Primária, e agora foi cedida outra onde as crianças comem uma refeição, 
que está englobada no prolongamento escolar, e das quais pagamos a electricidade e água que 
as mesmas consomem.----------------------------------------------------------------------------------------
---- Mas como a Associação tem sempre contado com a ajuda da Câmara, vimos mais uma vez, 
junto de Vª. Exª., pedir um subsídio de 4.000,00 � para nos ajudar a custear as referidas 
despesas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informamos que já tivemos, aquando do aniversário, várias actividades culturais e 
desportivas, conforme programa que enviámos, donde resultaram algumas despesas para as 
quais não tivemos bilheteira.---------------------------------------------------------------------------------
---- Além dessas actividades, contamos oferecer aos nossos sócios e conterrâneos, dentro das 
nossas possibilidades e com o Vº. apoio, outras peças de teatro, ranchos folclóricos, torneio de 
malha, torneio de futebol de salão, etc.---------------------------------------------------------------------
---- Também pretendemos pintar o salão de espectáculos para que, como é natural, as pessoas se 
sintam melhor.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Agradecendo desde já a Vossa prestimosa colaboração, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.�------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.000 � (três mil  
euros) à Associação Desportiva e Cultural Lapense, de Lapa do Lobo.------------------------------- 
  

3 � DIVERSOS 
 

3.1.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
NELAS E O CLUBE DE CAÇA E PESCA DE NELAS 
---- Presente um Protocolo de Colaboração datado de 1 de Outubro de 2005, celebrado entre o 
Município de Nelas e o Clube de Caça e Pesca de Nelas, que a seguir se transcreve:---------------
---- Nos termos da alínea b) do nº. 4 do Artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, apoiar 
ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal , de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.------------------------------------------------
---- O Clube de Caça e Pesca de Nelas congregando cerca de 350 associados, desempenha 
importantes actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva e 
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recreativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entre a Câmara Municipal de Nelas, representada pelo seu Presidente, Dr. José Lopes 
Correia e o Clube de Caça e Pesca de Nelas, representado pelo seu Presidente da Direcção, 
Senhor António Pereira Borges, é celebrado o seguinte Protocolo de Colaboração:----------------
------------------------------------------ CLÁUSULA PRIMEIRA ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------- OBJECTO -------------------------------------------------
---- 1 � A Câmara Municipal de Nelas concede o direito de utilização, a título gratuito, do 
terreno necessário à implantação de um campo de tiro, bem como das respectivas 
infraestruturas necessárias à sua correcta utilização, tais como balneários, bar e acessos, na sua 
propriedade sito ao Vale das Moitas, no lugar da Algerás, Freguesia de Nelas.----------------------
---- 2 � Os encargos com a construção, manutenção, instalação e funcionamento de esgotos, 
água e luz são da responsabilidade do Clube de Caça e Pesca de Nelas.------------------------------ 
------------------------------------------ CLÁUSULA SEGUNDA ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------- DURAÇÃO ------------------------------------------------- 
---- 1 � Este protocolo vigora  pelo prazo de 36 anos, contados a partir da data da sua celebração 
automaticamente renovável por iguais períodos, salvo denúncia de uma das partes, a qual tem 
de ser comunicada com a antecedência de um ano, relativamente ao termo do período inicial ou 
das respectivas renovações.----------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � No caso de cessação do presente protocolo, o terreno e todas as benfeitorias nele 
realizadas revertem para a Câmara Municipal de Nelas. ------------------------------------------------ 
------------------------------------------ CLÁUSULA TERCEIRA ---------------------------------------- 
----------------------- DIREITOS E DEVERES DOS OUTORGANTES ------------------------------ 
----1 � O Clube de Caça e Pesca de Nelas tem a obrigação de zelar para que a utilização do 
terreno cedido respeite integralmente a finalidade e os objectivos que este Protocolo pretende 
realizar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � A Câmara Municipal de Nelas, no âmbito das suas atribuições de apoio a actividades de 
interesse municipal, pode, para além do objecto deste Protocolo, deliberar outras formas de 
apoio à actividade desenvolvida pelo Clube de Caça e Pesca de Nelas.�------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração, datado de 1 de 
Outubro de 2005 e celebrado entre o Município de Nelas e o Clube de Caça e Pesca de Nelas.---  
3.2.ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS E O TÉNIS CLUBE DE NELAS  
---- Presente uma Adenda ao Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o Ténis 
Clube de Nelas, datada de 31 de Maio de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
--------------------------------------- ADENDA AO PROTOCOLO --------------------------------------
---- Entre � Câmara Municipal de Nelas, contribuinte fiscal nº. 506834166 e sede em Nelas e 
Ténis Clube de Nelas, contribuinte fiscal nº. 502562935 e sede em Nelas, é celebrada a presente 
adenda ao protocolo aprovado em reunião de Câmara de 12/11/2003, em vigor desde 
5/10/1993, com o aditamento relativo a exploração comercial da zona de convívio composta por 
bar e esplanada, nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------------
---- 1 � Decorrendo das obras de beneficiação do �Parque de São Miguel�, em Nelas, a 
necessidade de utilização integrada de todo o espaço, a Câmara Municipal de Nelas e o Ténis 
Clube de Nelas, adiante designados apenas, respectivamente, CMN e TCN pelo presente 
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acordam na suspensão das obrigações e direitos protocoladas que possibilitam a realização dos 
objectivos a seguir indicados.--------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � A CMN poderá de imediato iniciar todos os procedimentos e conceder a exploração 
comercial de todas as infra-estruturas existentes no �Parque de São Miguel�, incluindo as até 
agora entregues ao TCN.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 3 � O TCN continuará a ter uma relação preferencial na utilização das instalações 
desportivas mantendo-se os termos constantes no art. 6.3 do Protocolo que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Caso este Protocolo seja denunciado, a Câmara Municipal de Nelas, proprietária deste 
Complexo de Ténis, deverá ficar obrigado a assegurar ao Ténis Clube de Nelas a utilização de 
um dos campos de jogos do referido Complexo, em quarenta horas semanais de Domingo a 
Sábado e a título gratuito.�-----------------------------------------------------------------------------------
---- 4 � No período de suspensão a CMN poderá desenvolver todas as actividades desportivas 
do TCN, preferencialmente em colaboração com este Clube, nomeadamente torneios e 
formação, contratando para o efeito os técnicos que julgar adequados.-------------------------------
---- 5 - Durante o referido período de suspensão, a gestão de todos os espaços existentes no 
�Parque de São Miguel�, incluindo a até agora zona da responsabilidade do TCN, será da CMN. 
----  6 � A suspensão do protocolo vigorará até que o TCN e a CMN acordem na continuidade 
do protocolo nos termos daquilo que for considerado melhor para as duas instituições e ao 
desenvolvimento da modalidade.�.-------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Nelas e o Ténis Clube de Nelas, atrás descrita.--------------------------------- 
  

4 � CONTABILIDADE 
 

4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA - CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Maio de 2006, no total de 699.865,00 � (seiscentos e noventa e nove mil 
oitocentos e sessenta e cinco euros), referente a Operações Orçamentais e no total de 45.213,75 
� (quarenta e cinco mil duzentos e treze euros e setenta e cinco cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade.----------  

 
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 
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entre 22 de Maio de 2006 e 5 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo I), 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 Maio de 2006 e 5 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 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 Maio de 2006 e 5 de Junho de 
2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 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 DECRETO-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 22 
de Maio de 2006 e 5 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 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 22 de Maio de 2006 e 6 de Junho de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo 
V), fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: ANTÓNIO LOUREIRO E SALVADOR DE 
LOUREIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 5 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: António Loureiro e Salvador de Loureiro. Local: Sito à �Tapada do Carvalho�, 
nas Carvalhas, freguesia de Senhorim.---------------------------------------------------------------------
---- I. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulta ou possa 
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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 6962, localizado nas Carvalhas, 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 António 
Loureiro e Salvador de Loureiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
 5.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: JOSÉ LUIS 
CARVALHO PEDRO DIAS E ANTÓNIO JOSÉ SANTOS COIMBRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: José Luis Carvalho Pedro Dias e António José Santos Coimbra. Local: Sito à 
�Lagoa�, em Vilar Seco.--------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 venda, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, artigo 3389, localizado em Moreira de Cima, 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.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes José Luis 
Carvalho Pedro Dias e António José Santos Coimbra, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------- 
5.6.EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA DE GRANITO - COMUNICAÇÃO DA SUA 
INSTALAÇÃO - LOCAL: SITO À "LAGE", NA LAPA DO LOBO. REQUERENTE: 
RAMIRO ADELINO RAMOS � CONHECIMENTO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Exploração de Pedreira de Granito � Comunicação da sua instalação. Local: Sito à �Lage�, 
na Lapa do Lobo. Requerente: Ramiro Adelino Ramos.-------------------------------------------------
---- I. O projecto designa-se Pedreira da Lage e tem como objectivo o licenciamento da 
exploração de uma massa de granito, que ocorre numa área de 3.2 ha, numa zona de pinhal e 
baldios, na freguesia de Lapa do Lobo.--------------------------------------------------------------------
---- II. A entidade licenciadora é o Ministério da Economia, através da Direcção Regional do 
Centro, uma vez que os meios mecânicos têm potência superior a 500 CV, de acordo com o 
ponto i), da alínea a), do número 2, do artigo 11.º do Decreto-Lei nº. 270/01, de 6 de Outubro.--
---- III. A atribuição da licença de exploração é notificada ao requerente, acompanhada de um 
exemplar do plano da pedreira aprovado, com conhecimento à Câmara Municipal e entidades 
competentes pela aprovação, de acordo com o nº.3, do artº. 29.º, do Decreto-Lei nº. 270/01, de 
6 de Outubro.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Por despacho da Direcção Regional de Economia do Centro, em 15/05/2006, foi 
concedida a licença de exploração da pedreira em epígrafe.--------------------------------------------
---- Assim, venho dar conhecimento a Vªs. Exªs. que neste momento a pedreira de granito reúne 
condições para iniciar a sua actividade, de acordo com o n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei 
citado.�----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------  
5.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "FOTOSOLAR". LOCAL: 
AVENIDA JOÃO XXIII, LOJA 15, EM NELAS. REQUERENTE: FOTOSOLAR, 
ESTÚDIOS DA BEIRA, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial � �Fotosolar�. Local: Avenida João XXIII, Loja 15, em Nelas. 
Requerente: Fotosolar, Estúdios da Beira, 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 
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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 autocolantes com as dimensões de 
1,20x0,90m, 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 
autocolantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
715, de 26/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 h às 19,00 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h 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 do estabelecimento comercial � �Fotosolar�, sito na Avenida 
João XXIII, Loja 15, em Nelas, em que é requerente a Firma Fotosolar, Estúdios da Beira, Ldª., 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------  
5.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - "FOTOSOLAR". LOCAL: 
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº. 254, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
FOTOSOLAR , ESTÚDIOS DA BEIRA, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento comercial � �Fotosolar�. Local: Rua Abílio Monteiro, nº. 254, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Fotosolar, Estúdios da Beira, 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 toldo publicitário com 5,00 metros 
de largura e 1,00 metro de avanço e dois anúncios luminosos com as dimensões de 0,40x0,70 m 
cada, de acordo com a fotografia apresentada.------------------------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
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regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
toldo e 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. 
716, de 26/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 19,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h 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 do estabelecimento comercial � �Fotosolar�, sito na Rua Abílio 
Monteiro, nº. 254, em Canas de Senhorim, em que é requerente a Firma Fotosolar, Estúdios da 
Beira, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE "PRONTO-A-VESTIR - MODA 
JOVEM", NA RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: ANDREA RICARDA BORGES LOPES DE JESUS   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de �Pronto-a-vestir � Moda Jovem�, na Rua Abílio Monteiro, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Andrea Ricarda Borges Lopes de Jesus.---------------------------------------
---- 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 as dimensões de 
2,00x0,58 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 
autocolante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 
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publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
735, de 30/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 19,00 
horas, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00h de Segunda-Feira a Sexta-Feira e 
Sábado das 9,00 h às 18,00 h com paragem para almoço das 13,00 h às 14,00 h. 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 do estabelecimento de �Pronto-a-vestir � Moda Jovem�, na 
Rua Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim, em que é requerente Andrea Ricarda Borges 
Lopes de Jesus, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE VENDA A RETALHO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO, NA RUA DO SOITO, EM NELAS. REQUERENTE: MARQUES E 
RELVAS, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de venda a retalho de materiais de construção na Rua do Soito, em Nelas. 
Requerente: Marques e Relvas, 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 uma tabuleta com as dimensões de 
1,00x0,70 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 da 
tabuleta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
740, de 31/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 19,00 h, 
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com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h de Segunda-Feira a Sexta-Feira e aos Sábados 
das 9,00 h às 13,00 h. Encerramento aos Domingos.-----------------------------------------------------
---- 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 venda a retalho de materiais de 
construção na Rua do Soito, em Nelas, em que é requerente a Firma Marques e Relvas, Ldª., 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------  
5.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DA TABERNA E 
MERCEARIA SITUADO NO LARGO DO COMÉRCIO Nº. 1 E 2, NO FOLHADAL. 
REQUERENTE: ROSA CONCEIÇÃO BRITES AGOSTINHO DOS SANTOS  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 1 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário da taberna e mercearia situada no Largo do 
Comércio nº. 1 e 2, no Folhadal. Requerente: Rosa Conceição Brites Agostinho dos Santos.-----
----  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, alínea b), do 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 7,00h às 23,00 h, com 
paragem para almoço das 12,30 h às 14,00h.-------------------------------------------------------- -----
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
da taberna e mercearia situada no Largo do Comércio nº. 1 e 2, no Folhadal, em que é 
requerente Rosa Conceição Brites Agostinho dos Santos, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
 5.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DA LOJA COMERCIAL. LOCAL: RUA DO FOJO, NA LOJA 11, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FR - TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS, 
LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário da loja comercial. 
Local: Rua do Fojo, na Loja 11, em Canas de Senhorim. Requerente: FR � Técnicos Oficiais de 
Contas, 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 comerciais podem escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 
6 e as 24 horas, de todos os dias da semana.---------------------------------------------------------------
---- 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. Contudo, de acordo com o artigo 16.º do supracitado regulamento, 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 na fachada, com as 
dimensões de 2,00x0,75 m.----------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
autocolante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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. 
713, de 25/05/06, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00h às 18,30 h, 
com paragem para almoço das 12,30 h às 14,00 h. Encerramento aos Sábados e Domingos.------
---- 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 da loja comercial, sita na Rua do Fojo, na Loja 11, em Canas 
de Senhorim, em que é requerente a Firma FR � Técnicos Oficiais de Contas, Ldª., nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------  
5.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
- "CASA SANTOS", DE VENDA A RETALHO DE TÊXTEIS DE VESTUÁRIO E 
RETROSARIA. LOCAL: LARGO ALEXANDRE HERCULANO, Nº. 60, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOPES MOREIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Maio de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento � �Casa Santos�, de venda a 
retalho de têxteis de vestuário e retrosaria. Local: Largo Alexandre Herculano, nº. 60, em Nelas. 
Requerente: José António Lopes Moreira.-----------------------------------------------------------------
----  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 9,00h às 19,00 h, com 
paragem para almoço das 12,30 h às 14,30h. e encerramento ao Domingo.--------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
----  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
do estabelecimento � �Casa Santos�, de venda a retalho de têxteis de vestuário e retrosaria, sito 
no Largo Alexandre Herculano, nº. 60, em Nelas, em que é requerente José António Lopes 
Moreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
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descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.14.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL - "SOMITEL". LOCAL: RUA LUIS DE CAMÕES, Nº. 21, EM NELAS.  
REQUERENTE: SOMITEL II - EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento comercial � �Somitel�. 
Requerente: Somitel II � Equipamentos de Telecomunicação. Local: Rua Luis de Camões, nº. 
21, em Nelas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----  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 9,00 h às 20,00 h, com 
paragem para almoço das 13,00 h às 14,30h. Aos fins-de-semana, funcionará aos sábados das 
9,00 h às 13,00 h e encerra ao Domingo.-------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
do estabelecimento comercial � �Somitel�, em que é requerente a firma Somitel II � 
Equipamentos de Telecomunicação, localizado na Rua Luis de Camões, nº. 21, em Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
 5.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
- "TELENELAS". LOCAL: AVª. JOÃO XXIII, BLOCO 6 - LOJA 1, EM NELAS. 
REQUERENTE: TELENELAS - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDª.  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Junho de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de estabelecimento � �Telenelas�. Local: Avª. 
João XXIII, Bloco 6, Loja 1. Requerente: Telenelas � Informação e Comunicação Global, 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 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 9,00h às 20,00 h, com 
paragem para almoço das 12,30 h às 13,30 h. Encerramento ao Domingo.---------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de estabelecimento � �Telenelas�, sito na Avª. João XXIII, Bloco 6, Loja 1, em Nelas, em que é 
requerente a firma Telenelas � Informação e Comunicação Global, Ldª., nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
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 5.16.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO �BAR DAS PISCINAS�, EM CANAS DE SENHORIM � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 9 de Junho de 2006, que a seguir s transcreve:-------------------------------------
---- �Conforme despacho da Ex.mª. Srª. Drª. Isaura Leonor Marques F. Silva Pedro, Presidente 
da Câmara Municipal de Nelas, e no uso do poder que lhe é conferido pelo nº. 3, do Artigo 68º., 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, fica o 
estabelecimento de café �Bar das Piscinas�, em Canas de Senhorim, autorizado a alargar o 
horário de funcionamento das 2.00 horas para as 4.00 horas durante o período de tempo que 
medeia entre 10 e 25 de Junho, desde que sejam observadas as seguintes condicionantes, dado o 
levantamento de dois Autos de Contra-Ordenação em Setembro e Novembro de 2005:------------
---- - Não seja posta em causa a ordem e a segurança pública;-----------------------------------------
---- - Sejam tomadas todas as precauções no que concerne a actividades ruidosas;------------------
---- - Seja respeitado na íntegra o alargamento de horário concedido.�--------------------------------     
 

 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, 
 

_______________________________________ 


