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ACTA Nº. 3 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL              
                                       DE  NELAS,  REALIZADA  EM  CATORZE   DE   FEVEREIRO  
                                       DE DOIS MIL E SEIS 
 
---- Aos catorze dias do mês de Fevereiro 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, Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, Senhores Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino José Borges Amaral e Dr. 
Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, a acta da reunião realizada em dezasseis de 
Janeiro de dois mil e seis, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos.-----------
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, atrás referidos, apresentaram a declaração de 
voto que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------
---- �Votamos contra a acta da reunião de 16 de Janeiro, porque o voto de congratulação 
constante do Período de Antes da Ordem do Dia, não corresponde, quer na sua forma, quer no 
seu espírito e conteúdo, ao que efectivamente se passou na reunião:----------------------------------
---- Na reunião foi feita uma declaração, ditada para a acta pelo Sr. Vereador Dr. Borges da 
Silva e registada por escrito, a qual não foi transcrita, tendo sido completamente ignorada na 
primeira versão da acta, proposta à votação na reunião seguinte;--------------------------------------
---- Na versão da acta agora em discussão surge um voto de congratulação, sem identificar o 
seu autor, cujo conteúdo nada tem a ver com a declaração  então produzida nem com o seu 
espírito; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A declaração feita em reunião congratulava-se, única e exclusivamente, com a instalação e 
inauguração do aquecimento central no edifício dos Paços do Concelho, enquanto que o que 
aparece nesta acta tece considerandos sobre questões que não foram objecto de qualquer análise  
na referida reunião de Câmara;------------------------------------------------------------------------------
---- Consideramos, desta forma, inaceitável que esta Acta não traduza, com verdade, rigor e 
transparência, o que de facto se passou na reunião.�----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, repudiou a declaração de voto atrás 
descrita por a mesma conter inverdades e estar objectivamente carregada de má fé.----------------  
---- Foi também lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em trinta  
e um de Janeiro de dois mil e seis, a qual tinha sido aprovada em minuta para efeitos imediatos. 

  
SITUAÇÃO FINANCEIRA 
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---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 204.907,44 � (duzentos e quatro mil novecentos 
e sete euros e quarenta e quatro cêntimos); - De operações extra orçamentais: 117.297,88 � 
(cento e dezassete mil duzentos e noventa e sete 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Òrgãos da Autarquia --------------------------------------------------------------------------------
---- 1.2.Visita de Sua Exª. o Senhor Presidente da República ------------------------------------------
---- 1.2.1. Declaração dos Senhores Vereadores do Partido Socialista --------------------------------
---- 1.2.2.Moção apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas  
---- 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 
 

1 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2006 � 
ALTERAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, alterar a data da próxima reunião ordinária pública, 
a qual deveria realizar-se em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e seis, pelas quinze horas, 
realizando-se em dois de Março de dois mil e seis, pelas quinze horas.-------------------------------  
1.2.VISITA DE SUA EXª. O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
1.2.1.DECLARAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 
---- A Câmara tomou conhecimento de uma declaração apresentada pelos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, sobre a visita de Sua Exª. o Senhor Presidente da República ao Concelho 
de Nelas, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------
---- �Em relação à �visita� de Sua Exa o Sr. Presidente da República, os vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista consideram:-------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Lamentar o modo como esta �visita� foi organizada, tendo-se perdido uma grande 
oportunidade de, com a sua presença, o Sr. Presidente da República ter podido dar um 
contributo importante para a unidade, coesão e pacificação do Concelho.----------------------------
---- 2. Desta forma goraram-se as legítimas expectativas da população do Município.-------------
---- 3. Não poder nem dever, quer por motivos institucionais quer políticos e de boa ética, 
deixar passar em claro a violação das mais elementares regras de direito da oposição, da boa 
educação e do respeito que lhes é devido e a toda a população que neles votou, ao terem sido 
pura e simplesmente excluídos desta visita.�--------------------------------------------------------------  
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---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques repudiou a declaração apresentada 
pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista e solicitou o seu envio às Casas Civil e Militar 
de Sua Exª. o Senhor Presidente da República por entender que a mesma continua, de uma 
forma hábil, a  promover o separatismo do Concelho de Nelas, que tanto interessa aos 
Vereadores do Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------- 
1.2.2.MOÇÃO APRESENTADA PELO SENHOR VEREADOR DR. OSVALDO LUIS 
DOS SANTOS COELHO SEIXAS 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas apresentou uma moção 
sobre a visita de Sua Exª. o Senhor Presidente da República ao Concelho de Nelas, que a seguir 
se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A Câmara Municipal de Nelas congratula-se pela forma cordial e ordeira como decorreu a 
visita de Sua Excelência o Sr. Presidente da República.-------------------------------------------------
---- Esta visita torna-se tão mais importante quanto a forma calma e pacifica como decorreu e 
configura, inequivocamente, que se encontra restabelecido o clima de estabilidade capaz de 
levar à pacificação e efectiva coesão do território concelhio como, aliás, fica bem patente na 
mensagem lavrada pelo Sr. Presidente no Livro de Honra do Município, que se reproduz em 
anexo e a que aderimos totalmente e, nas palavras por ele proferidas quer em Nelas, quer 
noutras localidades, onde se deslocou no âmbito desta �Presidência Aberta� e que foram 
amplamente divulgadas pelos órgãos de Comunicação Social.-----------------------------------------
---- Mais se congratula a Câmara pela postura da Sra. Presidente da Câmara que �percebeu com 
inteligência e delicadeza porque o Presidente da República preferiu ir onde quis, exactamente 
para evitar o confronto que alguns porventura desejariam�, conforme declarou o próprio 
Presidente da República em Tarouca no dia seguinte à sua visita ao Concelho de Nelas.----------
---- Pelo exposto, não podemos deixar de lamentar a falta de serenidade e do sentido do 
interesse municipal dos vereadores eleitos pelo PS que, sabendo da visita, do seu alcance e da 
vontade de reserva manifestada pela Presidência da República, não se coibiram de, através de 
comunicado, tentar fazer um aproveitamento demagógico da visita.�---------------------------------
----- Depois de analisada esta moção, foi a mesma aprovada por maioria, com os votos contra 
dos Vereadores do Partido Socialista, Senhores Engº. João Manuel Correia dos Santos, Adelino 
José Borges Amaral e Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro.----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques propôs o seu envio às Casas Civil e 
Militar de Sua Exª. o Senhor Presidente da República.--------------------------------------------------     
  

2 - OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.LOTEAMENTO DA QUINTA DE CIMA - LAPA DO LOBO - INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Loteamento da Quinta de Cima � Lapa do Lobo � Instalações Eléctricas�, adjudicada à Firma 
A. Couto, Ldª., de Nelas, pela importância de 17.066,71 � (dezassete mil sessenta e seis euros e 
setenta e um cêntimos), S/IVA, de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos 
de Obras e que foi presente nesta reunião, bem como autorizar a libertação das respectivas 
garantias bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 � SUBSÍDIOS 

 
3.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES QUE ORGANIZAM O 
CARNAVAL EM CANAS DE SENHORIM 
----- Presente uma proposta de deliberação, datada de oito de Fevereiro de dois mil e seis e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, que a 
seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Tendo o Concelho de Nelas a felicidade de ter duas organizações de Carnaval e de 
Marchas Populares com significativa relevância regional, não pode a Câmara deixar de apoiar 
estes importantes eventos de Nelas e de Canas de Senhorim.-------------------------------------------
---- Assim, estando já definido o apoio financeiro para as Associações respectivas de Nelas e 
que neste ano de 2006 se assegura conforme compromissos protocolados desde  o ano 2000, 
necessário se torna definir o apoio às Associações da Associação Cultural e Recreativa do Paço 
e União Cultural e Recreativa do Rossio, ambas de Canas de Senhorim, para o ano de 2006, 
apoio que resulta do diálogo já estabelecido com os dirigentes das referidas  associações e que 
se propõe seja fixado para este ano no montante de 10.000 � (dez mil euros) para cada uma.�----
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.-----   
3.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS 
DE SENHORIM 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de oito de Fevereiro de dois mil e seis e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, que a 
seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Tendo presente o importante contributo do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim para a prática do desporto, incluindo nos escalões jovens e os compromissos 
assumidos pela autarquia no início da época desportiva 2005/2006, com os quais os dirigentes 
fizeram os seus orçamentos, propõe-se  a atribuição do apoio financeiro de 40.000 � (quarenta 
mil euros) para a referida época.----------------------------------------------------------------------------
---- O referido apoio resultou da concertação com os representantes da associação e deve ser 
liquidado, na parte ainda não adiantada, a esse título, em parciais iguais até ao dia 20 de cada 
um dos meses de Fevereiro a Maio de 2006.--------------------------------------------------------------
---- Da referida concertação com os dirigentes desta Associação desportiva, bem como com as 
demais existentes no concelho de Nelas, ficou assente a necessidade da redefinição futura dos 
apoios financeiros da autarquia na óptica da progressiva autonomia económico-financeira dos 
clubes e minoração do esforço financeiro da autarquia nesta área e reforço noutras de que o 
concelho de Nelas e as suas populações se encontram carenciadas.�----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.-----  

  
4 � DIVERSOS 

 
4.1.DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA DE 
ESCOLA, DA ESCOLA EB 2,3/S, ENGº. DIONÍSIO AUGUSTO CUNHA, DE CANAS 
DE SENHORIM 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, representante da Autarquia na Assembleia de Escola, da Escola EB 2,3/S 
Engº. Dionísio Augusto Cunha, de Canas de Senhorim.------------------------------------------------- 
4.2.COBRANÇA DOS RECIBOS DE ÁGUA POR COBRADOR EVENTUAL A 
CONTRATAR 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de oito de Fevereiro de dois mil e seis e 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva, que a 
seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------
------ a) - Que a Câmara Municipal de Nelas deve ter por objectivo uma maior proximidade com 
os cidadãos e beneficiários dos seus serviços;-------------------------------------------------------------
---- b) - Que a cobrança de água potável fornecida pode ter dificuldade pontual em ocorrer por 
ausência do munícipe quando o funcionário do município passa no local do consumo;------------
---- c) � Que essa dificuldade pode ocorrer com consequências e transtornos posteriores quer 
para a Câmara Municipal de Nelas, quer para o consumidor, com procedimentos indesejáveis 
de incumprimento e cobrança coerciva;--------------------------------------------------------------------
---- d) Que o custo/benefício, face ao valor da proximidade com os cidadãos de todas as 
freguesias, justifica o pagamento de um serviço de cobrança por parte de proprietários de 
estabelecimentos comerciais abertos diariamente ao público;------------------------------------------
---- e) Que a escolha do número de estabelecimentos e do estabelecimento se deve fazer com 
respeito pelas regras e princípios de igualdade de oportunidades e com audição das Juntas de 
Freguesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara Municipal de Nelas, em reunião ordinária de 14 de Fevereiro de 2006, 
deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 1. Autorizar a Sra. Presidente da Câmara  a celebrar com terceiros o contrato de prestação de 
serviços cuja minuta vai  anexa à presente proposta; ----------------------------------------------------
---- 2. Autorizar a  Sra. Presidente a fixar quer o número de estabelecimentos, quer a sua 
escolha, quer as condições não decorrentes da minuta de contrato referida, sempre na óptica do 
cumprimento dos princípios insertos nos considerandos supra e da defesa dos superiores 
interesses da autarquia.�--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- �MINUTA DE CONTRATO ----------------------------------------
------ Entre ___, Contribuinte Fiscal nº. ____, com sede em ___, para o efeito representada pelo 
___, casado e residente em ___, e a Câmara Municipal de Nelas, contribuinte fiscal nº. 
506834166, para o efeito representada pela Sra. Drª. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, Presidente, é celebrado o presente contrato que se rege pelas cláusulas seguintes:---
---- PRIMEIRA -  O primeiro outorgante assume, a partir desta data, a qualidade de agente da 
Câmara Municipal de Nelas, para efeito de cobrança das importâncias correspondentes ao 
consumo de água e inerentes tarifas, da Freguesia a que pertence o consumidor, apenas na 
situação referenciada no §2º., do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água, ou seja 
no caso de não ser feito pelo consumidor o pagamento contra recibo ao cobrador da Câmara 
Municipal de Nelas.------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 14/02/2006 

 

6 

---- SEGUNDA � O local de cobrança situa-se ___------------------------------------------------------
---- TERCEIRA � A cobrança será mensal e decorrerá até às 14 horas do dia 10 de cada mês, 
sendo que a recolha dos valores cobrados, pelo agente e respectivos recibos será, 
impreterivelmente, efectuada pelos funcionários da Câmara Municipal de Nelas, devidamente 
identificados, até final do dia 10.---------------------------------------------------------------------------- 
---- QUARTA � Durante a vigência deste contrato o primeiro outorgante compromete-se a 
observar todas as regras e procedimentos estabelecidos pela Câmara Municipal de Nelas, tendo 
em vista o bom funcionamento do sistema de cobrança.------------------------------------------------
---- QUINTA � O segundo outorgante, por sua vez, compromete-se a pagar ao primeiro, pelo 
serviço prestado, a quantia de ---,-- �, por cada recibo efectivamente cobrado, quantia acrescida 
de IVA, devendo a Câmara Municipal de Nelas liquidar o valor do serviço prestado 
trimestralmente até final de cada um dos meses de Abril, Julho, Outubro e Fevereiro, devendo 
para o efeito o agente enviar a factura correspondente até final de cada um dos meses 
anteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- SEXTA � Ficam à guarda do agente os valores que lhe são entregues, representados pelos 
respectivos recibos e, bem assim, os fundos arrecadados provenientes da cobrança, respondendo 
pelo seu extravio.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- SÉTIMA � O presente contrato é válido por um ano, a contar da presente data, 
sucessivamente renovável por igual período, se não for denunciado por qualquer das partes, no 
prazo de trinta (30) dias antes do seu termo, sempre que assim o entenderem e julgarem 
conveniente e sem direito a qualquer indemnização, isto sem prejuízo de a Câmara Municipal 
de Nelas o poder revogar a todo o tempo com a mera antecedência de 60 (sessenta) dias.--------- 
---- Assim o disseram ambas as partes contratantes, que aceitam o presente contrato, nos 
precisos termos que se acham consignados, obrigando-se ao seu fiel e integral cumprimento.----
---- Câmara Municipal de Nelas, aos ___ de ____ de 2006.---------------------------------------------
----  O Agente, ____, ----- A Presidente da Câmara, ____.� --------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
bem como a minuta do contrato.--------------------------------------------------------------------------- -
4.3.DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, AO ABRIGO DO ARTIGO 5º., DO DEC.LEI 
Nº. 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, REFERENTE ÀS ACTIVIDADES DESCRITAS 
NO Nº. 1, DO ARTIGO 4º., DO REFERIDO DEC.LEI 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de nove de Fevereiro de dois mil e seis e 
apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve:--------------------------
---- �Delegação de Competências.--------------------------------------------------------------------------
---- Por razões de simplificação e celeridade de procedimentos administrativos propõe-se que ao 
abrigo do disposto no artigo 5º., do Dec.Lei nº. 264/2002, de 25 de Novembro, sejam delegados  
pela Câmara Municipal na Sra. Presidente de Câmara todos os poderes e competências 
atribuídos áquela pelo referido Dec.Lei nº. 264/2002, de 25 de Novembro, diploma este relativo 
a diversas matérias consultivas, informativas e de licenciamento.�------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita.-----  
  

5 � CONTABILIDADE 
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5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2005, EM EXECUÇÃO NO CORRENTE ANO DE 2006, NOS TERMOS DO 
Nº. 5, DO PONTO 2.3., DO POCAL � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações números dois, ao Orçamento Municipal e 
às Grandes Opções do Plano, do ano de dois mil e cinco, em execução no ano de dois mil e seis, 
nos termos do nº. 5, do ponto 2.3., do POCAL, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
  

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.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 
6.1.1.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 vinte e quatro de Janeiro de dois mil e seis e seis de Fevereiro de dois mil e seis, a qual 
fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante.---------------------------------------------
6.1.2.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 vinte e quatro de Janeiro de dois mil e seis e seis de Fevereiro de dois mil e seis, a qual 
fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.--------------------------------------------
6.1.3.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 vinte e três de Janeiro de dois mil e 
seis e seis de Fevereiro de dois mil e seis, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei  
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nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 
vinte e quatro de Janeiro de dois mil e seis e seis de Fevereiro de dois mil e seis, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------- 
6.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS. REQUERENTES: ANTÓNIO CARLOS LARCHER NUNES 
ABRANCHES MONTEIRO; MARIA AUGUSTA LARCHER NUNES ABRANCHES 
MONTEIRO; MARIA JOSÉ LARCHER NUNES ABRANCHES MONTEIRO E MARIA 
JOÃO LARCHER NUNES ABRANCHES MONTEIRO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte e seis de Janeiro 
de dois mil e seis, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
Requerentes: António Carlos Larcher Nunes Abranches Monteiro; Maria Augusta Larcher 
Nunes Abranches Monteiro; Maria José Larcher Nunes Abranches Monteiro e Maria João 
Larcher Nunes Abranches Monteiro.-----------------------------------------------------------------------
---- 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 urbana.-------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Com o intuito de outorgar uma escritura pública de partilhas, os quatro requerentes 
solicitam parecer favorável dos seguintes terrenos rústicos, sendo 1/4 a favor de cada um:--------
---- a) Sito à Fonte do Ouro, artigo 1077; -----------------------------------------------------------------
---- b) Sito à Fonte do Ouro, artigo 1220; -----------------------------------------------------------------
---- c) Sito à Fonte do Ouro, artigo 1297; -----------------------------------------------------------------
---- d) Sito ao Vale da Gadinha, artigo 1340; -------------------------------------------------------------
---- e) Sito ao Casal � Nelas, artigo 5561; -----------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que se 
poderá emitir um parecer favorável.�.----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes António 
Carlos Larcher Nunes Abranches Monteiro; Maria Augusta Larcher Nunes Abranches 
Monteiro; Maria José Larcher Nunes Abranches Monteiro e Maria João Larcher Nunes 
Abranches Monteiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIOS RÚSTICOS. REQUERENTES: ELISABETE MARIA SILVA PINA E 
OLGA SOFIA SILVA PINA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de seis de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos. 
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Requerentes: Elisabete Maria Silva Pina e Olga Sofia Silva Pina.-------------------------------------
---- 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 doação, as duas requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, artigo 1.362, localizado em Santar, sendo 1/2 a favor de 
cada uma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que se 
poderá emitir um parecer favorável.�.----------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédios rústicos, em que são requerentes Elisabete 
Maria Silva Pina e Olga Sofia Silva Pina, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE PARA COLOCAR UM PAINEL, NA 
RUA DR. EURICO AMARAL, EM NELAS. REQUERENTE: CARVALHÃO TORTO - 
SOCIEDADE DE VINHOS UNIPESSOAL 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de  seis de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade para colocar um painel, na Rua Dr. Eurico Amaral, em 
Nelas. Requerente: Carvalhão Torto � Sociedade de Vinhos Unipessoal.-----------------------------
---- Foi solicitado autorização para colocação de um painel (Outdoor) com as dimensões de 
3,00x2,00 m, na Rua Dr. Eurico Amaral, na vinha à direita antes da rotunda de saída para Canas 
de Senhorim, de acordo com esquema e fotografia apresentada.---------------------------------------
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se de forma favorável.----------------------------
---- III. Assim, de acordo com a fotografia apresentada, não vejo inconveniente na pretensão.---
---- IV. 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 
colocar um painel, na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas, em que é requerente Carvalhão Torto 
� Sociedade de Vinhos Unipessoal, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------- 
6.6.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE PARA COLOCAR UMA TABULETA, 
NA RUA DR. EURICO AMARAL, EM NELAS. REQUERENTE: CARVALHÃO 
TORTO - SOCIEDADE DE VINHOS UNIPESSOAL 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de  seis de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de licença de publicidade para colocar uma tabuleta, na Rua Dr. Eurico Amaral, em 
Nelas. Requerente: Carvalhão Torto � Sociedade de Vinhos Unipessoal.-----------------------------
---- Foi solicitado autorização para colocação de uma tabuleta, de forma triangular, com a área 
de 12 m2, na parede das suas instalações, de acordo com esquema e fotografia apresentada.-----
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se de forma favorável.----------------------------
---- III. Assim, de acordo com a fotografia apresentada, não vejo inconveniente na pretensão.---
---- IV. 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 
colocar uma tabuleta, na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas, em que é requerente Carvalhão 
Torto � Sociedade de Vinhos Unipessoal, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.---------------------------------------------------------------- 
 6.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO NO CONCELHO DE 
NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação do mapa de horário no Concelho de Nelas.--------------------------------
---- I. De acordo com o artigo 18º. do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, o mapa de 
horário é válido para cada ano civil, devendo os titulares do estabelecimento solicitar a 
renovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Assim, não vejo inconveniente na renovação dos seguintes mapas de horário:--------------
---- a) Estabelecimento de comércio de ouro, prata e relógios de Ouronelas � Ourivesaria e 
Relojoaria, Unipessoal, Ldª., na Avenida João XXIII, Edifício Central, Piso 0 � Loja 9, com o 
horário de funcionamento das 9,30 horas às 19,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 
horas às 14,00 horas. Encerramento ao domingo. --------------------------------------------------------
---- b) Café Sárita de Olindo Amaral, Ldª., no Edifício Santo António, Loja A, em Nelas, com 
o horário de funcionamento das 8,00 horas às 2,00 horas.-----------------------------------------------
---- c) Decornelas de Maria Alice Filipe Vaz Daniel, na Avenida João XXIII, Bloco 4, com o 
horário de funcionamento das 9,30 horas às 19,00 horas, de segunda sexta-feira e das 9,30 horas 
às 19,00 horas aos sábados. Paragem para almoço das 12,30 horas às 14,30 horas. 
Encerramento ao domingo.----------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) A Tasquinha de António Manuel Pinto Morais, no Largo Vasco da Gama, nº. 3, em 
Nelas, com o horário de funcionamento das 10,00 horas às 2,00 horas.-------------------------------
---- e) Candidecor de Cândida Paula S. L. Figueiredo, na Rua do Pombal, n.º. 14 � R/C 
Esquerdo, em Nelas, com o horário de funcionamento das 9,00 horas às 19,00 horas, de 
segunda a sexta-feira e das 9,00 horas às 12,30 horas aos sábados. Paragem para almoço das 
12,30 horas às 14,30 horas. Encerramento ao domingo.-------------------------------------------------
---- f) Comércio de Materiais de Construção Civil, Construção Civil e Obras Públicas de 
VHC � Engenharia, Construção Civil e Obras Públicas, Ldª., na Rua da Shell, loja 1, do Bloco 
8, em Nelas, com o horário de funcionamento das 9,00 horas às 18,15. Paragem para almoço 



 
Fls.__________ 

Reunião de 14/02/2006 

 

11 

das 12,30 horas às 14,30 horas. Encerramento ao domingo. No entanto, pretende acrescentar ao 
mapa de horário como descanso semanal, ao sábado à tarde, pelo qual não vejo inconveniente.--
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação do mapa de 
horário no Concelho de Nelas, atrás descritos, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.----------------------------------------------------------------  
6.8.PEDIDO DE CONCESÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
VÁRIOS ESTABELECIEMNTOS DO CONCELHO DE NELAS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de funcionamento de vários estabelecimentos do 
Concelho de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Os seguintes pedidos encontram-se devidamente instruídos, de acordo o artigo 16º., do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas. Assim, não vejo qualquer inconveniente na 
aprovação dos mapas de horário, desde que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade 
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o artigo 3º. deste regulamento, os estabelecimentos comerciais podem 
escolher os períodos de abertura e funcionamento entre as 6 e as 24 horas, de todos os dias da 
semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bars e self-service e estabelecimentos 
análogos poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana.---------------------------
---- Clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. No entanto, por deliberação 
camarária de treze de Abril de dois mil e cinco, estes estabelecimentos só poderão funcionar até 
às 4 horas nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado. Nos restantes dias deverão encerrar 
às 2 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) Fotografia Estúdio Juvenil de Fotografia Estúdio Juvenil Unipessoal, Ldª., no Largo 
Alexandre Herculano, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,00h às 19,00h, com 
paragem para almoço das 12,30 horas às 14,30 horas. Encerramento ao domingo.------------------
---- 2) Mediador de Seguros, de Luis Lopes Santos Afonso, na Rua da Botica, em Nelas, com 
o período de funcionamento das 9,00 horas às 19,00horas, com paragem para almoço das 12,30 
horas às 14,30 horas. Encerramento ao Domingo. -------------------------------------------------------
---- 3) Mercearia e Vinhos, de Armando Dias Mendes, na Rua do Rossio, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 8,00 horas às 24,00 horas e paragem para 
almoço das 13,00 horas às 14,30 horas.--------------------------------------------------------------------
---- 4) Mini-Mercado, de José Neves dos Reis, na Rua da Conceição Loio, em Carvalhal 
Redondo, com o período de funcionamento das 8,30h às 21,30 horas e paragem para almoço 
das 12,30 horas às 14,00 horas. Encerramento ao Domingo à tarde. ----------------------------------
----- 5) Frutaria, de Maria Madalena F. Pinheiro, na Rua do Ribeiro, em Santar, com o período 
de funcionamento das 9,30 horas às 19,00 horas, com paragem para almoço das 12,00 horas às 
14,45 horas. Encerramento aos domingos.-----------------------------------------------------------------
---- 6) Barateiro, de José Carlos Morais, na Rua Dr. Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim, 
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com o período de funcionamento das 9,00 horas às 19,00 horas, com paragem para almoço das 
12,30 horas às 14,00 horas. Encerramento aos Sábados depois das 13 horas.------------------------
---- 7) Casa dos Candeeiros, de Maria da Conceição de Nascimento Faria, na Rua Dr. Eurico 
Amaral, Fracção U, em Nelas, com o período de funcionamento das 9,30h às 19,00h, com 
paragem para almoço das 12,30h às 14,30h. Encerramento aos domingos.---------------------------
---- 8) Talho, de Francisco Fernando Paiva Mendes, na Rua do Comércio, nº.132, em Canas de 
Senhorim, com o período de funcionamento das 8,00h às 19,30h, com paragem para almoço das 
13,00 h às 14,30h. Encerramento ao Domingo e Segunda.----------------------------------------------
---- 9) Ambinel, de Ambinel � Sociedade de Aquecimento Ambiente e Canalizações, Ldª., na 
Avª. João XXIII, lote 1, em Nelas, com o período de funcionamento das 8,30 h às 20,00 h, com 
paragem para almoço das 12,30h às 14,00h. Encerramento ao Domingo.----------------------------
---- 10) Café, de António Silveira Lopes, na Travessa da Capela, nº. 8, em Moreira, com o 
período de funcionamento das 8,00 h às 2,00 h.----------------------------------------------------------
---- 11) Mercearia, de António da Fonseca Correia, na Rua Direita, nº. 48, em Carvalhal 
Redondo, com o período de funcionamento das 7,00 h às 22,00 h, com paragem para almoço 
das 12,30 h às 14,30 h. Encerramento ao Domingo.------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos do Concelho de Nelas atrás referidos, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.--------------------- 
6.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO CAFÉ - "CAFÉ CANAS", NA RUA DR. EDUARDO MARIA DOS 
SANTOS, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CAFÉ CANAS, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do Café  - �Café 
Canas�, na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de Senhorim. Requerente: Café 
Canas, 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 bebidas poderão estar abertos até às 2 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.------------------------
---- 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 solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 5,00x0,50m, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
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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. 
185, de 1 de Fevereiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 6,00 
horas às 2,00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 Café  - �Café Canas�, na Rua Dr. Eduardo Maria dos 
Santos, em Canas de Senhorim, em que é requerente Café Canas, Ldª., nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------  
6.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO COMÉRCIO - "BEIRA DISCOUNT", NA AVª. JOÃO XXIII, LOTE 
7, FRACÇÃO A, EM NELAS. REQUERENTE: CORDIAL SOC. COMERCIAL, 
REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do comércio  - 
�Beira Discount�, na Avª. João XXIII, lote 7, fracção A, em Nelas. Requerente: Cordial Soc. 
Comercial, Representações e Distribuição, 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. 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 solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso  e três 
autocolantes, com as dimensões de 2.40x0.28, 1.62x0.28, 0.65x0.28 e 1.94x0.28, 
respectivamente, de acordo com a fotografia apresentada.----------------------------------------------
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação do 
anúncio luminoso e dos três 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. 
163, de 27 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,30 
horas às 19,00 horas  e encerramento ao Domingo.------------------------------------------------------
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---- 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 comércio  - �Beira Discount�, na Avª. João XXIII, lote 7, 
fracção A, em Nelas, em que é requerente Cordial Soc. Comercial, Representações e 
Distribuição, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.11.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO PAVILHÃO INDUSTRIAL - TIPO 4 - "SERRALHARIA BORGES", 
NA RUA CORONEL SERPA, EM VILAR SECO. REQUERENTE: JOSÉ DE CAMPOS 
FERREIRA L. BORGES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de seis de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do pavilhão 
industrial � Tipo 4 -  �Serralharia Borges�, na Rua Coronel Serpa, em Vilar Seco. Requerente: 
José de Campos Ferreira L. Borges.------------------------------------------------------------------------
---- 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.------------------------
---- 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 solicitada autorização para colocação de uma tabuleta publicitária na fachada 
principal do pavilhão, com as dimensões de 2,00x1,00 m, de acordo com esquema apresentado.-
---- 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. 
121, de 19 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 8,00 
horas às 21,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 13,30 horas. 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 
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e concessão do mapa de horário do pavilhão industrial � Tipo 4 -  �Serralharia Borges�, na Rua 
Coronel Serpa, em Vilar Seco, em que é requerente José de Campos Ferreira L. Borges, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------  
6.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - "CAFÉ RETIRO DO 
SOITO", NA RUA DO SOITO, EM SANTAR. REQUERENTE: LILIANA 
RESSURREIÇÃO FARIA R. CAMÕES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas - �Café Retiro do Soito�, na Rua do Soito, em Santar. Requerente: 
Liliana Ressurreição Faria R. Camões.---------------------------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana.----
---- 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 solicitada autorização para colocação de um toldo na fachada principal, com as 
dimensões de 2,45 ml de frente e 0,90 m de avanço, de acordo com o esquema apresentado.-----
---- 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. 
120, de 19 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 
horas às 20,00 horas, com paragem para almoço das 12,00 horas às 14,00 horas 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 de bebidas - �Café Retiro do Soito�, na Rua 
do Soito, em Santar, em que é requerente Liliana Ressurreição Faria R. Camões, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------  
6.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO - "NELMARTE", NA URBANIZAÇÃO 
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VARANDAS DA SERRA, NA RUA DO MONDEGO, LOTE 3, EM NELAS. 
REQUERENTE: NELMARTE, CARPINTARIA E COMÉRCIO DE COZINHAS, LDª. 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento - �Nelmarte�, na Urbanização Varandas da Serra, na Rua do Mondego, Lote 3, 
em Nelas. Requerente: Nelmarte, Carpintaria e Comércio de Cozinhas, 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 2 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. 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 solicitada autorização para colocação de uma tabuleta com as dimensões de 
9,00x0,50 m junto ao beirado da fachada principal, de acordo com a fotografia apresentada.-----
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) A Junta de Freguesia de Nelas emitiu parecer favorável. Salvo melhor opinião, não vejo 
inconveniente no deferimento da tabuleta publicitária. --------------------------------------------------
---- 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. 
49, de 6 de Janeiro de 2006, não vejo inconveniente no mapa de horário, das 9,30 horas às 
19,00 horas durante a semana e das 14,30 horas às 19,00 horas nos Domingos. Paragem para 
almoço das 13,00 horas às 14,30 horas.--------------------------------------------------------------------
---- 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 - �Nelmarte�, na Urbanização Varandas da 
Serra, na Rua do Mondego, Lote 3, em Nelas, em que é requerente Nelmarte, Carpintaria e 
Comércio de Cozinhas, Ldª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita.--------------------------------------------------------------------------------------   
6.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS - CAFÉ "ESCONDIDINHO 
DE CANAS", NA RUA DO COMÉRCIO, Nº.134, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: AGOSTINHO DE JESUS COELHO DO AMARAL 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
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---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de bebidas � Café �O Escondidinho de Canas�, na Rua do Comércio, nº.134, 
em Canas de Senhorim. Requerente: Agostinho de Jesus Coelho do Amaral.------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da semana.----
---- 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 solicitada autorização para colocação de dois toldos na fachada principal, com as 
dimensões de 2,30 ml de frente e 1,00 m de avanço, de acordo com as fotografias apresentadas.-
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
dois toldos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
149, de 25 de Janeiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 
horas às 2,00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de bebidas � Café �O Escondidinho de 
Canas�, na Rua do Comércio, nº.134, em Canas de Senhorim, em que é requerente Agostinho 
de Jesus Coelho do Amaral, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 6.15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO QUIOSQUE - "QUIOSQUE SOMBRINHA", NA RUA DO 
BALNEÁRIO, NAS CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: GAMEIRA E 
GAMEIRA, LDª.   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do quiosque - 
�Quiosque Sombrinha�, na Rua do Balneário, nas Caldas da Felgueira. Requerente: Gameira e 
Gameira, 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, 
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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. 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 solicitada autorização para colocação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 3,50x0,50 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 do 
anúncio luminoso. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV) Assim, caso Vª. Exª. concorde com a aprovação do pedido de publicidade, registo nº. 
182, de 1 de Fevereiro de 2006, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 7,00 
horas à 1,00 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------
-- 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 quiosque - �Quiosque Sombrinha�, na Rua do Balneário, 
nas Caldas da Felgueira, em que é requerente Gameira e Gameira, Ldª., nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.------------------------------------ 
 6.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS - 
"CAFÉ/RESTAURANTE O PEDRO", NA RUA 21 DE MARÇO, EM SANTAR. 
REQUERENTE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de sete de Fevereiro de 
dois mil e seis, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de restauração e bebidas - �Café/Restaurante O Pedro�, na Rua 21 de Março, 
em Santar. Requerente: Santa Casa da Misericórdia.-----------------------------------------------------
---- I. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas poderão estar abertos até às 2 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.------------------------
---- 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. ------------------------------------------------------------------------
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---- Assim, foi solicitada autorização para colocação de 3 anúncios luminosos com as 
dimensões de 1.55x0.40 m, 1,55x0.40 m e 0.70x0.85 m, de acordo com a fotografias 
apresentadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação dos 
dois primeiros anúncios luminosos.-------------------------------------------------------------------------
---- Quanto ao terceiro anúncio luminoso colocado sobre o espaço do domínio público e em 
balanço sobre a fachada dos edifícios, não podem em algum caso, exceder a largura do passeio, 
estando ainda sujeito 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 de respeitar o Decreto-Regulamentar nº. 22-A/98, de 1 de Janeiro; ---------------------
---- Assim sendo, este viola o disposto na alínea a), do número 3 desta informação, pois o 
balanço é superior a 0,50 metros (aproximadamente 0,70 metros).------------------------------------
---- 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 determine 
razões pela qual se pode indeferir este pedido de licenciamento de publicidade.--------------------
---- Portanto, não vejo inconveniente na aprovação do anúncio luminoso em balanço.-------------
---- 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, não vejo 
inconveniente no mapa de horário, das 7 horas às 23 horas. Encerramento às terças feiras depois 
das 15 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licenciamento da publicidade 
e concessão do mapa de horário do estabelecimento de restauração e bebidas - �Café/ 
Restaurante O Pedro�, na Rua 21 de Março, em Santar, em que é requerente a Santa Casa da 
Misericórdia, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
ENCERRAMENTO 

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

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Apoio Geral, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
_______________________________________ 


