
 
Fls.__________ 

Reunião de 14/03/2006 

 

1 

ACTA Nº. 5 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  CÂMARA MUNICIPAL             

                                             DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE MARÇO DE DOIS 
MIL E SEIS 

 
---- Aos catorze dias do mês de Março 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 Eng. João Manuel Correia 
dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 2 de Março 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: 337.927,87 � (trezentos e trinta e sete mil 
novecentos e vinte e sete euros e oitenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
137.953,75 � (cento e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e três euros e setenta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Acesso à Fossa do Pisão � Constituição de servidão no artº. 2915, sito ao �Braçal�, 
freguesia de Aguieira.-----------------------------------------------------------------------------------------  
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA 

1 - OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.QUINTA DA CERCA - REDE VIÁRIA INTERNA - REVISÃO DE PREÇOS 
---- Presente uma informação datada de 20 de Fevereiro de 2006, do Gabinete Técnico de 
Viseu, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Quinta da Cerca � Rede Viária Interna � Arruamento Principal � Revisão de Preços---------
---- Conforme solicitado através do ofício nº. 583, datado de 7 de Fevereiro de 2006, da Câmara 
Municipal de Nelas, sobre o estudo da revisão de preços, apresentado pela firma Amadeu 
Gonçalves Cura & Filhos, Ldª., informa-se o seguinte: -------------------------------------------------
---- 1) � A revisão de preços foi efectuada nos termos do Dec.Lei nº. 346-A/86, de 16 de 
Outubro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) � O mês de referência utilizado no cálculo foi Agosto de 2003, a data de consignação 31 
de Março de 2005, o prazo de execução de 180 dias e o plano de pagamentos inicialmente 
previsto. Foi ainda utilizada a fórmula polinómica prevista no C. E. e os autos de medição de 
trabalhos normais de 1 a 4.-----------------------------------------------------------------------------------
---- 3) � O valor apresentado no respectivo cálculo é de 8.870,78 �, o qual ficará sujeito o  IVA 
à taxa legal em vigor.�----------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 27 de 
Fevereiro de 2006, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Quinta da Cerca � Rede Viária Interna � Arruamento Principal - 1ª. Revisão de Preços. 
Requerente: Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ldª.----------------------------------------------------
----I � Apresentou a firma adjudicatária da empreitada acima referida, o estudo da 1ª. Revisão 
de Preços, relativa aos autos de medição 1 a 4, no valor total de 8.870,78 �.-------------------------
---- Foi enviado ao GAT de Viseu para análise, tendo aprovado o estudo.--------- ------------------
---- II � Estes Serviços concordam com o parecer do GAT de Viseu, pelo que o valor da 
presente revisão é de 8.870,78 � (oito mil oitocentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos) + 
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Primeira Revisão de Preços da obra de 
�Quinta da Cerca � Rede Viária Interna � Arruamento Principal�, no valor de 8.870,78 � (oito 
mil oitocentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos), sem IVA, nos termos e de acordo com 
a informação do Gabinete Técnico de Viseu e da informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descritas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2.PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BARREIRO, EM VILAR SECO - SUBSTITUIÇÃO 
DE REFORÇO DE GARANTIA POR GARANTIA BANCÁRIA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, a pedido da firma Sopovico � Sociedade Portuguesa 
de Vias de Comunicação, S.A., autorizar a substituição do reforço da caução (desconto de cinco 
por cento nos pagamentos) por garantia bancária nº. D000014423, no valor de 2.485,26 � (dois 
mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), para a obra de �Pavimentação 
da Rua do Barreiro, em Vilar Seco�, nos termos e de acordo com a informação prestada pela 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de 8 de Fevereiro de 2006, que a seguir 
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se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Esta garantia destina-se a cobrir o reforço da garantia, que devia ser descontada nos 
pagamentos a efectuar ao empreiteiro, nos autos de trabalhos realizados, o qual pode ser 
substituído por garantia bancária nos termos do nº. 4, do artº. 211º., do Dec.Lei nº. 59/99, de 2 
de Março.�.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.3.PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CRAMELADA - AGUIEIRA - AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Pavimentação da Rua da Cramelada - Aguieira�, adjudicada à firma Sopovico � Sociedade 
Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 18.880,77 � (dezoito mil 
oitocentos e oitenta euros e setenta e sete cêntimos) de acordo com o documento elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.------------------------ -
1.4.BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LAMEIRAS - FOLHADAL - PAVIMENTAÇÃO - 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação da Rua das Lameiras � Folhadal - Pavimentação�, adjudicada à firma Sopovico � 
Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 9.912,61 � (nove mil 
novecentos e doze euros e sessenta e um 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.------------------------- 
1.5.BENEFICIAÇÃO DA RUA DR. LUIS GARCIA, NA LAPA DO LOBO - 
PAVIMENTAÇÃO - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Beneficiação  da Rua Dr. Luis Garcia, na Lapa do Lobo - Pavimentação�, adjudicada à firma 
Sopovico � Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., pela importância de 
22.748,88 � (vinte e dois mil setecentos e quarenta e oito euros e oitenta e oito 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.------------------------- 
1.6.PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA VILA DE NELAS - AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Pavimentação de passeios na Vila de Nelas�, adjudicada à firma Sopovico � Sociedade 
Portuguesa de Vias de Comunicação, S.A., de acordo com o documento elaborado pelos 
Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------------------------- 
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---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita.------------------------- 
1.7.PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 1 E 2 DA URBANIZAÇÃO DAS TOIÇAS - 
CANCELAMENTO  DAS GARANTIAS BANCÁRIAS 
---- Presente o ofício nº. 3617/00, datado de 15 de Novembro de 2000, da firma Prioridade  - 
Construção de Vias de Comunicação, Ldª., com sede na Mealhada, que a seguir se transcreve: -
---- �Pavimentação das Ruas 1 e 2 da Urbanização das Toiças. ----------------------------------------
---- Vimos solicitar a Vª. Exª. a libertação das garantias bancárias da referida obra, de acordo 
com o artigo nº. 229, do Dec.Lei nº. 59/99, o prazo para a libertação das mesmas já terminou.�.-
---- Encontra-se exarada no ofício atrás descrito uma informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 20 de Novembro de 2000, que a seguir se transcreve: ------------------------------
---- �Dado tratar-se de ajuste directo não se julga inconveniente na libertação da garantia 
bancária.�-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias bancárias 
apresentada pela firma Prioridade � Construção de Vias de Comunicação, Ldª., para a obra de 
�Pavimentação das Ruas 1 e 2 da Urbanização das Toiças�, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-----------------------------------------   - 
1.8.ACESSO À FOSSA DO PISÃO � CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO NO ARTº. 2915, 
SITO AO �BRAÇAL�, FREGUESIA DE AGUIEIRA 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 13 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Acesso à Fossa do Pisão � Constituição de servidão no artº. 2915, sito ao �Braçal�, 
Freguesia de Aguieira.----------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Atendendo a que:---------------------------------------------------------------------------------------
---- - a fossa do Pisão já se encontra em serviço; ---------------------------------------------------------
---- - o acesso actual é estreito e muito inclinado não permitindo a circulação de veículos de 
qualquer espécie; ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- é urgente conseguir um acesso que permita a circulação de, pelo menos, um tractor para 
assegurar a limpeza da fossa.--------------------------------------------------------------------------------
---- II. Face às dificuldades de ordem topográfica em se arranjar o acesso a partir da povoação 
do Pisão, julga-se que a solução menos onerosa será construir um caminho na outra margem 
através de um terreno propriedade de José Carlos Ferreira Marques e Maria Adélia Coimbras 
Afonso Marques que concordam, mediante o pagamento de 2.250,00 �.-----------------------------
---- III. Face ao exposto, solicito a Vª. Exª. aprovação para o pagamento de 2.250,00 � aos 
referidos proprietários, como indemnização pela criação de uma serventia no seu terreno (artº. 
matricial 2915, sito ao �Braçal�, freguesia de Aguieira), que deverá ter, no mínimo uma largura 
de 3,00 metros para permitir a passagem de uma viatura motorizada.---------------------------------
---- Nota: Em anexo, planta desenhada com o traçado da serventia.-----------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de 2.250,00 � 
(dois mil duzentos e cinquenta euros), aos proprietários José Carlos Ferreira Marques e Maria 
Adélia Coimbras Afonso Marques, como indemnização pela criação de uma serventia no seu 
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terreno (artº. matricial 2915, sito ao �Braçal�, freguesia de Aguieira), para acesso à Fossa do 
Pisão, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. 
  

2 - ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - CORRESPONDÊNCIA DE TERRENO CEDIDO 
A ARTIGO MATRICIAL 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Equivalência de terreno cedido --------------------------------------
---- 1) - Em reunião de 9 de Março de 2005 aprovou a Ex.mª. Câmara a cedência de uma 
parcela de terreno na Zona Industrial de Nelas à firma �António Loureiro � Design Gráfico�,  
sem especificar o respectivo artigo matricial.-------------------------------------------------------------
---- 2) � Estes Serviços informam que o terreno  cedido corresponde ao seguinte: -----------------
---- Artigo 2.662, sito ao �Vale do Vinagre�, a confrontar a Norte com Município de Nelas, 
Nascente com José Cardoso � Comércio de Madeiras Unipessoal, Ldª., Sul e Poente com 
Arruamento, com a área de 4.200 metros quadrados.----------------------------------------------------
----Face ao exposto, solicito a Vª. Exª. a aprovação desta equivalência.�. ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a equivalência do terreno cedido à firma 
�António Loureiro � Design Gráfico�, na Zona Industrial de Nelas, por deliberação do 
Executivo Camarário de 9 de Março de 2005, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.�.--------------------------------------------------------------  
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS - BORGSTENA - LIGAÇÃO DE EFLUENTE À 
RIBEIRA DA PANTANHA - INTERESSE PÚBLICO DO EMPREENDIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 3 de Fevereiro de 2006, da firma Borgstena � Textile 
Portugal, Ldª., que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �Solicitação de emissão de documento.---------------------------------------------------------------
---- Ex.mª. Srª. Drª. Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas:-----------------------
---- De modo a obter a autorização de passagem de uma tubagem, de encaminhamento  de 
efluente proveniente da ETAR (a construir pela Borgstena Textile Portugal, Ldª. (BTP) para um 
ponto de descarga na Ribeira da Pantanha (devidamente licenciado com Alvará de Licença de 
Utilização do Domínio Hídrico, nº. 1215/05), através de uma parcela de terreno pertencente à 
Reserva Agrícola Nacional, a Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral 
(CRRABL) solicitou à BTP o envio de um �Documento emitido pela Câmara Municipal onde 
conste o Interesse Público do empreendimento e ausência de alternativa�.---------------------------
---- A BTP vem, então por este meio solicitar a emissão deste documento pela Câmara 
Municipal de Nelas, com o objectivo de ser autorizada pela CRRABL a utilizar a parcela de 
terreno em causa.�---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 7 de Março de 2006, do Gabinete do Ambiente 
desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Borgstena � Ligação de efluente proveniente de ETAR � Declaração de Interesse Público.-
---- I) Após reunião com o Engº. Carlos Sousa, da Borgstena, informou que:------------------------
---- 1) � A empresa Borgstena possui uma fossa séptica para tratamento dos efluentes 
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domésticos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) � Pretende construir uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que irá 
depurar os efluentes industriais, possuindo já a empresa Alvará de Licença de Utilização do 
Domínio Hídrico nº. 1215/05 cujas condicionantes são: ph 9.5-8.5, SST « 60 mg/l, Gorduras « 
15 mg/l, CQO « 150 mg/l e CBO  « 40 mg/l.-------------------------------------------------------------
---- 3 - A Borgstena emprega neste momento cerca de 180 trabalhadores e prevê a criação de 
mais uma linha de produção que irá necessitar de mais trabalhadores.--------------------------------
---- 4 � Já existe uma passagem subterrânea sob a EN 234 por onde está previsto passar o 
colector de ligação do efluente à Ribeira da Pantanha.---------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços --------------------------------------------------------------------------------
---- a) Atendendo a que a zona em causa não possui rede pública de saneamento, não há 
possibilidade de ligação do efluente produzido na Borgstena.------------------------------------------
---- b) Assim, este efluente terá de ser conduzido para a Ribeira da Pantanha, atravessando solos 
classificados como Reserva Agrícola Nacional.----------------------------------------------------------
---- c) Face ao exposto, tendo a empresa Alvará de Licença de Utilização de Domínio Hídrico e 
não havendo solução alternativa, não vejo qualquer razão a opor ao reconhecimento de interesse 
público do empreendimento.---------------------------------------------------------------------------------
---- Atenciosamente�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de 
reconhecimento de interesse público  - Ligação de efluente proveniente de ETAR - da firma 
Borgstena Textile Portugal, Ldª., nos termos e de acordo com a informação do Gabinete do 
Ambiente, atrás descrita.-------------------------------------------------------------------------------------  

  
3 - EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
3.1.TRANSPORTES ESCOLARES - COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR DA 
ALUNA ANA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES 
---- Presente uma informação datada de 24 de Fevereiro de 2006, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �No sentido de dar resposta ao solicitado pela Srª. Maria Alice Rodrigues da Silva, 
residente em Vila Ruiva, freguesia de Senhorim, o Serviço de Acção Social realizou entrevista 
e visita domiciliária à família e solicitou à Escola que frequenta a aluna � Ana Lúcia da Silva 
Rodrigues � informação com o objectivo de averiguar a situação de carência económica que 
refere.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Verificou-se que se trata de uma família que, apesar dos rendimentos provenientes do 
trabalho da Srª. Maria Alice e das pensões de viuvez da mesma e de sobrevivência da aluna, são 
insuficientes face aos problemas de saúde que tanto a mãe e filha padecem. Embora a habitação 
que possuem é própria, as despesas fixas mensais com água, luz, alimentação e medicação torna 
ainda mais difícil a situação deste agregado familiar, que se agravou com o falecimento do pai 
da referida aluna.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deste modo, caso Vª. Exª. entenda, o cargo com o transporte escolar poderá ser suportado 
pela Câmara Municipal em 50% do valor do passe escolar.---------------------------------------------
---- À consideração superior de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
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---- Presente também uma informação datada de 2 de Março de 2006, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação do passe escolar --------------------------------------------------------------------
---- De acordo com a informação enviada pelo Serviço de Acção Social da Câmara Municipal 
de Nelas informo Vª. Exª. que o Serviço Educativo concorda com a recomendação do mesmo, 
pelo que, caso Vª. Exª. entenda o encargo com o transporte escolar da aluna Ana Lúcia da Silva 
Rodrigues deverá ser comparticipado em 50% da totalidade. ------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a comparticipação de 50% do valor do 
passe do transporte escolar da aluna Ana Lúcia da Silva Rodrigues, nos termos e de acordo com 
as informações da Técnica Superior de Serviço Social e da Técnica Superior de Educação, atrás 
descritas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Fevereiro de dois mil e seis, no total de 555.359,69  � (quinhentos e cinquenta 
e cinco mil trezentos e cinquenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos), referente a 
Operações Orçamentais e no total de 39.353,38 � (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e três 
euros e trinta e oito cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade.------------------------------------------------------------------- 
4.2.ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA AO TESOUREIRO - EXTENSÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE DE CANAS DE SENHORIM 
---- Presente uma informação datada de 24 de Fevereiro de 2006, da Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Ex.mº. Sr. Dr. José Manuel Borges da Silva - Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Anulação de uma dívida ao Tesoureiro. --------------------------------------------------------------
---- 1 � Conforme consta do documento nº. 1, a facturação do consumo de água (na Extensão de 
Saúde de Canas de Senhorim) a que esteve sujeita no mês de Março de 1999 foi de 77.895$00 
(388,54 euros);-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Conforme consta do documento nº. 2, datado de 13/04/1999, o Centro de Saúde vem 
reclamar o consumo exagerado da referida factura;------------------------------------------------------
---- 3 � Conforme consta do documento nº. 3, datado de 17/06/1999, o consumo médio mensal 
da Extensão do Centro de Saúde de Canas é de 1.867$00  (9,31 euros);------------------------------
---- 4 � Conforme consta do documento nº. 4, datado de 25/05/1999, a Câmara deliberou 
considerar o consumo médio de água conforme documento nº. 3;-------------------------------------
---- 5 � Conforme consta do documento nº. 5, o Centro de Saúde de Nelas teve conhecimento da 
deliberação de 25/05/1999;----------------------------------------------------------------------------------
---- 6 � Conforme consta do documento nº. 6, o Posto de Saúde de Canas de Senhorim pagou a 
importância deliberada (9,31 euros) em 28/06/1999;-----------------------------------------------------
---- 7 � Acontece que a importância que consta do documento nº. 1 (388,54 �) continua 
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debitada à Tesouraria, através do conhecimento nº. 966, da guia de débito nº. 5, de 2006;---------
---- Assim, solicito à Ex.mª. Câmara a anulação do referido conhecimento, dado que não 
corresponde à realidade, anulação que já deveria ter sido feita por deliberação de 25/05/1999. --
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.�.------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação do Senhor Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva, datada de 2 de Março de 2006, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Face ao deliberado pela Câmara em 25 de Maio de 1999 é de considerar a anulação do 
débito no excedente ao fixado consumo médio habitual, entretanto liquidado. ----------------------
---- Assim, sugiro que seja agendado este assunto para reunião de Câmara no sentido de 
inequivocamente ser anulado o débito em causa�.--------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a referida dívida ao Tesoureiro � 
Conhecimento nº. 966, da guia de débito nº. 5, de 2006, em virtude de ter sido pago o valor 
estimado, pela guia nº. 2467, de 28 de Junho de 1999, nos termos e de acordo com as 
informações da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e do Senhor Vereador Dr. José 
Manuel Borges da Silva, atrás descritas. ------------------------------------------------------------------ 

  
5 - OBRAS PARTICULARES 

 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO  
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 22 de Fevereiro de 2006 e 6 de Março 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 21 de Fevereiro de 2006 e 6 de Março de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMNENTOS 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 21 de Fevereiro de 2006 e 6 de 
Março de 2006, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.---------------- 
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5.2.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO - "SOABOR - COMÉRCIO 
DE PRENDAS", NA URBANIZAÇÃO QUINTA DO CIPRESTE, LOTE 2 R/CH, 
ESQUERDO, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: JORGE PAULO 
LOUREIRO SOARES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio - �Soabor � Comércio de Prendas�, na Urbanização Quinta do 
Cipreste, Lote 2, R/CH Esquerdo, em Canas de Senhorim. Requerente: Jorge Paulo Loureiro 
Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 solicitada autorização para colocação de dois anúncios luminosos com as 
dimensões de 3,00x0,60 m e 2,00x0,70 m, de acordo com as fotografias apresentadas.------------ 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
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. 
509, de 6 de Abril de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 9,00 horas 
à 19,00 horas, com paragem para almoço das 12,00 horas às 14,00 horas e encerramento ao 
Sábado à tarde e 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 comércio - �Soabor � Comércio de 
Prendas�, na Urbanização Quinta do Cipreste, Lote 2, R/CH Esquerdo, em Canas de Senhorim, 
em que é requerente Jorge Paulo Loureiro Soares, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-----------------------------------------------------------   
5.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PUBLICIDADE E CONCESSÃO DO MAPA 
DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO  - 
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"GO&LA", NA AVª. JOÃO XXIII, LOJA 19 DO EDIFÍCIO CENTRAL, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ FERNANDES MARQUES LOPES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da publicidade e concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de comércio de vestuário - �GO&LA�, na Avenida João XXIII, Loja 19, do 
Edifício Central, em Nelas. Requerente: José Fernandes Marques Lopes.----------------------------
---- 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 solicitada autorização para colocação de quatro anúncios luminosos, tendo dois, 
as dimensões de 0,65x0,65 m e outros dois, as dimensões de 1,00x0,65 m, de acordo com a 
fotografia apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 2) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da colocação dos 
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. 
1215, de 1 de Agosto de 2005, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 10,00 
horas à 19,00 horas, com paragem para almoço das 12,30 horas às 14,00 horas nas segundas, 
terças, quartas, quintas e sextas-feiras.---------------------------------------------------------------------
---- Aos sábados das 10,00 horas às 18,00 horas, com paragem para almoço das 13,00 às 15,00 
horas. 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 comércio de vestuário - �GO&LA�, na 
Avenida João XXIII, Loja 19, do Edifício Central, em Nelas, em que é requerente José 
Fernandes Marques Lopes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------   
5.4.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL "SEMI-JOIAS E PERFUMARIA", SITUADO NA AVª. JOÃO XXIII, 
BLOCO 2, LOJA 3, DO EDIFÍCIO CENTRAL, EM NELAS, PARA COLOCAR TRÊS 
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AUTOCOLANTES NA FACHADA PRINCIPAL. REQUERENTE: ANA DAS DOM 
DIAS DA COSTA FERNANDES 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade do estabelecimento comercial �Semi-joias e Perfumaria�, 
situado na Avª. João XXIII, Bloco 2, Loja 3, do Edifício Central, em Nelas, para colocar três 
autocolantes na fachada principal. Requerente: Ana das Dom Dias da Costa Fernandes.---------- 
---- Foi solicitado autorização de colocação de três autocolantes na fachada principal do edifício 
com as dimensões de 1,15x0,60 m e dois com 1,16x0,60 m,  de acordo com fotografia 
apresentada.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência da 
Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamneto da publicidade.----------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
--- I) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação dos 
três autocolantes.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III) 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 do 
estabelecimento comercial �Semi-joias e Perfumaria�, situado na Avª. João XXIII, Bloco 2, 
Loja 3, do Edifício Central, em Nelas, para colocar três autocolantes na fachada principal em 
que é requerente Ana das Dom Dias da Costa Fernandes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.-------------------------------------------- 
 5.5.PEDIDO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL SITUADO NO LARGO PROFESSOR VEIGA SIMÃO, Nº.5, EDIFÍCIO 
JOÃO XXIII, EM NELAS, PARA COLOCAR UM ANÚNCIO LUMINOSO NA 
FACHADA PRINCIPAL. REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ DE CAMPOS 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 8 de Março de 2006, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença de publicidade do estabelecimento comercial situado no Largo Professor 
Veiga Simão, nº. 5, Edifício João XXIII, em Nelas, para colocar um anúncio luminoso na 
fachada principal. Requerente: Francisco José dos Santos.----------------------------------------------
---- Foi solicitada autorização de colocação de um anúncio luminoso na fachada principal do 
edifício com as dimensões de 2,50x2,40m, de acordo com a fotografia apresentada.---------------
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamneto da publicidade. ------------------------
---- 2. Os anúncios luminosos colocados sobre o espaço do domínio público e em balanço sobre 
a fachada dos edifícios, não podem em caso algum caso, exceder a largura do passeio, estando 
ainda sujeitos às seguintes limitações: ---------------------------------------------------------------------
---- a) Não podem ter balanço superior a 0,50 m; --------------------------------------------------------
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---- 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; ---------------------
---- Parecer dos Serviços:-------------------------------------------------------------------------------------
---- I) O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º., do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------
---- II) O anúncio proposto viola o disposto na alínea a) do número 3 desta informação, pois o 
balanço é superior a 0,50 metros (aproximadamente 1,00 metro).-------------------------------------
---- III) Ainda assim, embora o balanço seja superior a 0,50 m, este não provoca obstrução de 
perspectivas panorâmicas, não afecta a estética ou ambiente do edifício, não é susceptível de 
causar danos a terceiros ou confundir com sinalização de tráfego, de acordo com o artigo 14º.,  
que determine razões pela qual se pode indeferir este pedido de licenciamento de publicidade.-- 
---- IV) Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação do 
anúncio luminoso.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- V) Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença de publicidade do 
estabelecimento comercial situado no Largo Professor Veiga Simão, nº. 5, Edifício João XXIII, 
em Nelas, para colocar um anúncio luminoso na fachada principal, em que é requerente 
Francisco José dos Santos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO "BAR 
QUEBRA TOLAS", ATÉ ÀS 5 HORAS DA MANHÃ, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE 
FEVEREIRO DE 2006, EM CANAS DE SENHORIM - RATIFICAÇÃO. 
REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES DA SILVA 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente 
�Concordo�, exarado na informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 24 de Fevereiro 
de 2006, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento do horário de funcionamento de estabelecimento �Bar Quebra 
Tolas�, até às 5 horas da manhã, nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2006, em Canas de 
Senhorim. Ratificação. Requerente: António José Abrantes da Silva.---------------------------------
---- I. A requerimento do interessado, a Câmara Municipal tem competência para alargar os 
limites impostos pelo regulamento de horário, de acordo com o artigo 13º., do Capítulo III do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
Prestação de Serviços do Concelho de Nelas.-------------------------------------------------------------
---- II. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, em 
virtude de se tratar de um período tradicional do Carnaval e desde que seja preservada a 
tranquilidade e segurança pública.--------------------------------------------------------------------------
---- Assim, em virtude de se tratar de um pedido usualmente deferido e fundamentado no facto 
de nesses dias decorrerem as festas do Carnaval, não vejo qualquer inconveniente no 
alargamento de horário, até às 5,00 da manhã dos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2006, desde 
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que não seja posta em causa a segurança e tranquilidade pública.-------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª. �----------------------------------------------------------------------------  
  

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 
  


